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PEKIN 9 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția China Nouă, Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Chinez, Comitetul Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentan
ților Ponulari a R. P. Chineze. Con
siliul de Stat al R. P. Chineze și 
Comisia Militară a C.C. al P.C. Chi
nez anunță cu cea mai profundă du
rere întregului partid, întregii ar
mate și poporului de toate naționali
tățile din întreaga țară că tovarășul 
Mao Tzedun, președinte al C.C. al 
P.C. Chinez, președinte al Comisiei 
Militare a C.C. al P.C. Chinez, pre
ședinte de onoare al Comitetului pe 
întreaga Chină, al Consiliului Con
sultativ Politic Popular, a încetat 
din viață, la Pekin, la 9 septembrie 
1976, ora 0,10 (ora locală).

Tovarășul Mao Tzedun a Încetat 
din viață din cauza înrăutățirii stă
rii sănătății sale și în pofida trata
mentului aplicat, deși l-a fost acor
dată o îngrijire medicală deosebită.

Oaspeți 
ai marelui 
Combinat
Gorenie

Joi după , amiază, tovarășul
Nicolae- Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oaspe
ții orașului Velenie, important 
centru al industriei miniere din 
Slovenia, unde extragerea căr
bunelui are o tradiție de aproape 
un secol. Velenie, care a cunos
cut o dezvoltare impetuoasă în 
anii construcției socialismului, 
a devenit, în același timp. și 
centru ăl industriei producătoa
re de aparate de uz casnic, con
centrată în Combinatul Gorenie. 

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au venit tovarășii 
Manea Mănesou. Stefan Voitee, 
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei. 
Aurel Duma. George Macovescu, 
Vasile Pungan, Constantin Mitea, 
precum și ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Virgil Cazacu. 
Șeful statului român a fost, de 
asemenea. Însoțit de tovarășii 
Vidoe Jarkovici, Stane Dolanț, 
Franțe Popit, Andrei Marinț, pre
cum și de afribasadorul Iugosla
viei la București, Petar Dodik.

Pe Întregul parcurs al traseu
lui străbătut de coloana oficială, 
în toate localitățile. numeroși 
cetățeni au venit să salute pe 
șeful statului român.

De la intrarea in orașul Ve
lenie, coloana oficială trece 
printr-un adevărat culoar viu al
cătuit de cetățenii care au ieșit 
pe străzi în număr impresionant 
să salute pe solii poporului ro
mân. Se flutură stegulețe trico
lore române și iugoslave. se 
aplaudă cu căldură.

Coloana oficială se îndreaptă
spre Combinatul Gorenie. între
prindere industrială de mare 
prestigiu în Iugoslavia, al cărui 
colectiv întîmpină pe distinșii 
oaspeți cu o călduroasă urare de 
bun venit. înscrisă, asemenea 
unui arc'de-triumf, la intrare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt adresate călduroase cuvinte 
de salut de către directorul ge
neral al combinatului, Ivan 
Atelșek. Distinșii oaspeți sînt 
conduși prin secțiile marii în
treprinderi, împodobite cu urări
le : „Trăiască prietenia Tito- 
Ceâușescu !u, „Trăiască prietenia 
dintre ; România și Iugoslavia!* 
— calde cuvinte prin care colec
tivul combinatului a ținut să sub
linieze și cu acest fericit prilej 
sentimentele de prietenie pe care 
și, le nutresc reciproc popoarele 
celor două țări socialiste vecine.

'Combinatul, în care lucrează 
15 000 de salariați —, dintre care 
8 000 sînt femei — este profi
lat pe producția de aparate cas- 
nipe de folosință îndelungată. In 
componența lui intră 11 fabrici 
specializate. în producția de ma
șini, de spălat cu comandă pro
gram, frigidere, instalații de 
congelare, mașini de gătit elec
tride și cu gaze, televizoare alb- 
negru și color, electromotoare,

• CEA DE A DOI A ZI A VIZITII A PRILEJlTT NOI Șl NUMEROASE MANIFESTĂRI CARE RELEVĂ 
TRĂINICIA RELAȚIILOR DE PRIETENIE DINTRE CELE DOUĂ ȚĂRI ȘI POPOARE • PREILTINDENL 
ÎN UNITĂȚILE ECONOMICE ȘI ȘTIINȚIFICE VIZITATE. ÎN ÎNTÎLNIRILE DE LUCRU, DIALOGURI 
FRUCTUOASE PENTRU EXTINDEREA COLABORĂRII MULI1LAIER ALE DINTRE ROMÂNIA ȘI IUGOSLAVIA

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEA UȘESCU 
la mitingul din orașul Velenie

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc in prunul rind să adre

sez dumneavoastră și tuturor 
locuitorilor din Velenie tin salut 
călduros și cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ne aflăm în Iugoslavia priete
nă într-o vizită, la invitația pre
ședintelui Iugoslaviei, tovarășul 
Tito. (Vii; aplauze). Trebuie să 
declar, Ia această întilnire prie
tenească, că vizita și convorbirile 
avute pînă acum au evidențiat, 
încă odată, relațiile strinse de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele și partidele noastre. 
(Aplauze puternice). împreună 
cu tovarășul Tito, cu ceilalți 
tovarăși iugoslavi, am discutat

căile de dervcrttare a relațiilor bi
laterale și am ajuns la concluzia 
că există largi posibilități de a 
extinde colaborarea, care s-a 
dezvoltat foarte bine in ultimii 
ani. (Aplauze puternice). Cred 
că tovarășul Tito nu o să-mi ia 
in nume de rău dacă voi men
ționa că am stabilit să semnăm 
îp timpul vizitei .mai multe 
acorduri de cooperare economică 
intre ..care și. începerea lucrărilor 
la Centrala nr. 2 pe Dunăre de 
energie electrică. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Ne-a produs o deosebită im
presie vizita la fabricile Gore
nie, în orașul dumneavoastră. 
Dorim să vă exprimăm cele mai 
calde felicitări pentru rezultate

le minunate pe care le-ați obți
nut in înfăptuirea programului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. (Aplauze puternice). At it 
fabricile pe care le-am vizitat, 
cit și orașul Velenie sînt rezul
tatul muncii unite a dumnea
voastră. Ele sînt exemplu de 
ceea ce poate face un popor liber, 
care și-a preluat soarta in pro
priile miini și iși construiește 
viitorul _ in mod independent. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ni s-a povestit despre trecut, 
despre luptele purtate împotriva 
ocupanților hitleriști. despre 
luptele duse de partizani, in 
car? unii dintre dumneavoastră, 
prezenți aici, — intre care și 
tovarășul Dolanț — au luat(Continuare fn pag, a lll-a)

parte activă, iar după cucerirea 
victoriei ați trecut Ia edificarea 
wietății socialiste. Ceea ce ați 
înfăptuit dumneavoastră de
monstrează eu putere că numai 
orinduirea socialistă, numai un 
partid care are o orientare cla
ră de edificare a socialismului 
poate realiza asemenea lucruri 
minunate. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Aș dori să remarc cu satis
facție eâ intre unele fabrici din 
orașul dumneavoastră și fabrici 
similare din România au început 
să se dezvolte relații de coope
rare. câ există, perspective ca, 
in următorii ani, acestea să se 
intensifice și mai mult. Nci do
rim ca, in cadrul relațiilor tot 
mai strinse de cooperare dintre 
România și Iugoslavia, și între
prinderile dumneavoastră să 
realizeze o colaborare strinsă și, 
in felul acesta, să obținem și 
unii și alții succese tot mai mari 
pe calea dezvoltării țărilor 
noastre, a bunăstării și fericirii 
tuturor celor ce muncesc. (Apla
uze puternice).

Nu este timp pentru a vă 
vorbi despre preocupările și re
zultatele obținute de poporul 
român în construcția, socialis
mului. Voi menționa numai 
faptul că producția industrială a 
României, în 1975, a fbst de 30 
de ori mai mare decît cea dina
inte de război, că și poporul ro
mân, sub conducerea partidului 
său comunist, obține rezultate 
tot mai mari în edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. (Aplauze puternice).

Aș dori să adresez o invitație 
și să-mi exprim speranța că o 
delegație din uzinele și din 
orașul dumneavoastră va vizita 
România pentru a cunoaște mai 
îndeaproape rezultatele pe care 
Ie-a obținut și poporul român, 
pentru a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare. (Aplauze 
prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Colaborarea dintre România 

și Iugoslavia se dezvoltă puter
nic și pe plan internațional. 
Trebuie să menționez cu multă 
satisfacție că în multe probleme 
internaționale, partidele și gu
vernele noastre conlucrează 
strîns, așa cum a fost, de exem
plu, in realizarea cu succes 
a Conferinței general-europene 
pentru securitate, cît și în des
fășurarea Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din

(Continuare în pag, a lll*a)

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ 

COMITETULUI PERMANENT AL ADUNĂRII NAȚIONALE
A REPREZENTANȚILOR POPULARI A REPUBLICII POPULARE CHINEZE 

CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Comitetul Central al Partidului Comunist Ro

mân. Consiliul de Stat și Guvernul Republicii 
Socialiste România, întregul popor român, au 
aflat cu profundă durere despre încetarea din 
viață a tovarășului Mao Tzedun, președintele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Chi
nez, întemeietorul și conducătorul Partidului Co
munist Chinez și al Republicii Populare Chineze, 
strălucit militant al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, personalitate proeminen
tă a vieții contemporane, mare prieten al po
porului român.

în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Gu
vernului Republicii Socialiste România, al în
tregului popor român și al meu personal, vă 
adresăm dumneavoastră, tuturor comuniștilor și 
poporului prieten chinez, cele mai sincere con
doleanțe pentru pierderea deosebit de grea su
ferită prin moartea tovarășului Mao Tzedun.

întreaga viață și activitatea revoluționară a 
tovarășului Mao Tzedun sînt strîns împletite cu 
istoria luptei eroice desfășurate de comuniști, 
de poporul chinez, împotriva imperialismului și 
reacțiunii, pentru răsturnarea vechii orînduiri, 
pentru victoria revoluției și construcția socialis
mului pe pămintul Chinei.

Tovarășul Mao Tzedun a fost conducătorul 
marii victorii a involuției poporului chinez — 
eveniment de însemnătate istorică în viața 
omenirii, cu puternice înriuriri asupra luptei re

voluționare a popoarelor pentru scuturarea do
minației străine, pentru libertate și independență 
națională, pentru o viață mai bună.

Sub conducerea Partidului Comunist’, a tova
rășului Mao Tzedun, poporul chinez a obținut 
succese remarcabile în construcția socialismului, 
in dezvoltarea economiei, științei și culturii, in 
ridicarea nivelului de trai. în făurirea Chinei 
moderne.

Republica Populară Chineză s-a afirmat ca o 
puternică forță a contemporaneității în.lupta îm
potriva imperialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului. aducind contribuții esențiale la 
procesul transformărilor revoluționare din lume» 
la cauza eliberării naționale și sociale, la pro
movarea păcii și socialismului.

Tovarășul Mao Tzedun a fost un prieten apro
piat al poporului român, militînd pentru dezvol
tarea relațiilor dintre partidele, țările și popoare
le noastre, spre binele ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

în aceste momente de grea încercare, ne ală
turăm durerii comuniștilor și întregului popor 
chinez cu toată compasiunea noastră. Ne expri
măm convingerea că prietenia, colaborarea și 
solidaritatea dintre partidele și țările noastre vor 
continua să se întărească și să se dezvolte tot 
mai mult.

Transmitem familiei îndoliate cele mai sincere 
condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socaliste România

ÎN ACESTE ZILE, PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

Eforturi sporite pentru 
urgentarea lucrărilor

de construcții și montaj
Pină la sfirșitul anului au mai rdmas doar cîteva luni. Pe șantiere 

i mai este insa de executat un volum însemnat de lucrâri. Timpul 
deosebit de prielnic din aceasta toamna oferă constructorilor con* 
diții dintre cele mai favorabile accelerării ritmului de lucru în 
vederea realizării la timp, conform prevederilor, a tuturor obiective
lor. Stabilirea unor măsuri energice pentru folosirea integrală a 
timpului de lucru, pentru organizarea muncii în două și trei schim
buri, urmărirea zilnică a modului în care fiecare echipă se înscrie 
in graficele de lucru stabilite trebuie să constituie pentru condu
cerile șantierelor, pentru organizațiile U.T.C., sarcini prioritare, de 
îndeplinirea cărora depinde finalizarea la termen și chiar devan
sarea lucrărilor de punere in funcțiune a unor importante obiective 
industriale, agro-zootehnice și edilitar-gospodărești. Sînt cerințe la 
a căror înfăptuire cei mai tineri constructori ai țării sint chemați 
sâ-și aducă contribuția de efort și dăruire, prin muncă exemplară, 
ordine și disciplină la fiecare punct de lucru, pe fiecare șantier.

în pagina a ll-a, ancheta noastră printre constructorii de pe plat
forma Combinatului siderurgic Galați

CAMPANIA AGRICOLĂ

LA RECOLTAT-ORGANIZARE 
EXEMPLARĂ, MUNCĂ SUSȚINUTĂ 

DIN ZORI Șl PlNĂ SEARA
• Cum acționează organizațiile 

de tineret pentru strîngerea 
recoltei ?

• Echipe uteciste la strînsul și sorta
tul cartofilor, la insilozarea furajelor

• Culesul și conservatul legumelor
In pagina a 2-a

DIN CRONICA! 
ÎNTRECERII

• Pe tot cuprinsul țării, 
sub genericul „Tineretul ■— 
factor activ în realizarea; 
cincinalului revoluției teh- 
nico-științifioe", mii de ute-J 
ciști și elevi desfășoară nu
meroase lucrări patrioti
ce de larg interes cetă
țenesc. în județele Alba și 
Hunedoara au fost efectuate 
lucrări edilitar-gospodărești 
in valoare de peste 58 mili
oane lei. Concomitent, tinerii 
de aici au strîns și expediat 
unităților o mare cantitate de 
deșeuri metalice, de hirtie și 
ambalaje de sticlă, au parti
cipat la efectuarea de împă
duriri și de întreținere a 
plantațiilor pe mai mult de 
1 000 ha.

De asemenea, peste 100 000- 
tineri din orașele și comunele 
județului Timiș participă la 
acțiuni dc muncă patriotică 
inițiate in întreprinderi, pe 
șantiere și unitățile de tran
sport. Acestea s-au materia
lizat pînă în prezent in rea
lizarea unei producții în va
loare de peste 10 milioane 
lei.

Pe o suprafață de 1 800 ha, ; 
Ia cooperativele agricole de ! 
producție și întreprinderile I 
agricole de stat din județul 
D°lj, aproximativ 17 000 pio
nieri, elevi și studenți desfă
șoară acțiuni complexe pen
tru sporirea rodniciei pămin- 
tului în cadrul inițiativei 
„Fiecare tînăr — participant 
activ și responsabil la dez
voltarea și consolidarea uni
tăților agricole". Aceștia lu
crează în acord global și I 
participă la redarea în cir
cuitul agricol a noi terenuri, I 
efectuează diferite lucrări pe I 
terenurile aflate în cultură.
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LA RECOLTAT-ORGANIZARE EXEMPLARA
V

Măsuri energice pentru
accelerarea ritmului

MUNCA SUSȚINUTA. DIN ZORI Șl PÎNA SEARA de lucru, dar și un

Cum acționează
organizațiile 
de tineret pentru
strîngerea recoltei?

IAȘI. Paralel cu efectuarea 
lucrărilor din legumi cultură — 
unde sînt antrenați peste 850 
de tineri la recoltatul tomate
lor și ardeilor, mai ales în. zo
nele din sudul județului 
durea, Cozmești, 
Gorban. Grozești — cu 
și însilozatiH furajelor, 
sînt prezenți peste 960 
care zilnic recoltează și 
adăpost circa 30 tone 
lucrare încheiata în I.A.S. 
cane se efectuează pe ultimele 
suprafețe în C.A.P.. se desfă
șoară și intense pregătiri in 
vederea declanșării campaniei 
de toamnă. ..La noi — ne spune 
tovarășul Vasile Balmus. secre
tar al Comitetului județean 
Iași al U.T.C. — datorită sta
diului întîrziat de dezvoltare a 
plantelor, campania de recol
tare se va declanșa în jurul 
datei de 1 octombrie. Pină a- 
tunci însă trebuie să avem totul 
presătit. în ședința de birou a 
comitetului județean U.T.C. 
din luna august, analizînd ac
tivitatea și realizările tinerilor 
în campania de vară, am sta
bilit si măsurile pentru toam
nă. Cunoaștem de pe acum 
numărul de tineri cu care vom 
acționa : 25 000 elevi, 11 000 srtu- 
denti și 12 000 cooperatori, 
muncitori la lucrările principale 
pe care le vom efectua. Vom 
recolta 1 300 hectare porumb. 
200 hectare floarea-soarelui. 100 
hectare fructe. 150 ha cartofi, 
de asemenea, vom transporta 
si însiloza tot ce poa*.e consti
tui bază furajeră, adică vreji, 
coceni de porumb, capitule de 
floarea-s-oarelui rămase in ur
ma recoltării. Cei m3i multi 
tineri vor fi antrenați la LA-S 
Cotnari, Iași. Copou. Bucium. 
Strunga. Tîrgu Frumos si în 
cooperativele agricole care au 
deficit de forță de muncă.

la
Răducăneni. 

strinsul 
unde 
tineri 

pun la 
furaje.

si

ARAD. Odeitft cu începerea 
recoltării masive a tomatelcr. 
sfeclei, fructelor, strugurilor si 
a altor culturi, se poate spune 
că în județul Arad s-a declan
șat campania de toamnă. Lu
cru confirmat și de cei peste 
3 000 tineri afiiați în această pe
rioadă în fermele legumicole, 
pomicole, viticole, unde acțio
nează ele zor la strîngerea roa
delor pământului. Peste 400 ti
neri au recoltat. Ia fermele Fa
bricii de conserve, legumele de 
pe 200 hectare, lucrare a cărei 
valoare depășește 900 000 lei.' 
La I.A.S. Sagu și Barațca circa 
500 tineri recoltează strugurii 
de oe ultimele suprafețe de 300 
hectare. în alte localități. Li- 
pova. Pecica. Aradul Nou. 
Șemlac' Scinteia. peste 700 ute- 
cisti recoltează tomatele de pe 
450 ha. Merite deosebite in or
ganizarea și desfășurarea tu
turor acestor acțiuni au secre-

DOLJ: Culesul șl conservatul legumelor

DCMTTRC DVCA 
ȘTEFAN

tarii comitetelor U.T.C. 
Sebiș, Lipova. Pecica. 
mecanic și Liceul nr. 4 din 
Arad.

în. timp ce o mare parte d:n 
membrii organizațiilor U.T.C. 
din județul Arad dau ajutor la 
strîngerea recoltei, alții. în 
număr de 150 pe serie, lucrează 
în două schimburi pe șantierul 
județean al tineretului de La 
Horia-Utviniș. unde confecțio
nează dale si impermeabilizea- 
ză viitoarele canale pe care va 
curge apa ce va iriea noi su
prafețe de teren în scopul mă
ririi potențialului productiv al 
fiecărei palme de pămint.

DOLJ. 40 tineri din comuna 
Desa s-au angajat să siringă 
și însilozeze culturile furajere 
de pe 28 ha : 14 elevi de la 
Plani ta au luat în primire per.- 
tru recoltare 5 ha cu pomi 
fructiferi și 2 ha legume: or
ganizația comunală Ciuaereeru 
a U.T.C.. care numără 2*W ti
neri. recoltează culturile de pe 
70 ha cultivate cu porumb, 
sfeclă de zahăr, tutun. Sînt doar 
cîteva secvențe din air.oLa ac
tivitate ne oare cei peste 10 000 
tineri, membri cooperatori si 
40 000 elevi și studentă o des
fășoară în aceste zile oe ocoa- 
rele doljene. ..La fiecare punct, 
la fiecare măsură stabilită de 
comandamentele pentru în
drumarea lucrărilor agricole — 
ne spune tovg-âsa Elena Me- 
chenxr.. zxesedinta cens-liului 
tineret sătesc de la Coauteni 
județean Dolj al U.T.C. — Mr- 
tem $i noi. organ’zatia de ti
neret imolicatâ in eeală mă
sură- Toți simeni datori să 
facem ce ne ră In oatintă pen
tru ca nimic din reeoha aces
tui ar. să nu se mardă. De *- 
ceea, ne Iin<â luzrărJe de 
co?are pe care Ie a- em de e-

TINSRI Șl TINERE.
Pentru a vă asigura primirea la timp 

a ziarului reînnoiți-vă din timp 
abonamentele la „Scinteia tineretului 

PÎNĂ LA DATA DE 24 A FIECĂREI LUNI 
VĂ PUTEȚI ABONA LA 

„SCINTEIA TINERETULUI" 
PENTRU LUNA URMĂTOARE

energic apel pe adresa

O PREFERINȚĂ 
COMUNĂ

tineretului

Lectura rubricilor găzduite în paginile sale, consacrate dezbateri
lor educative, de morală, problemelor cetățenești, de muncă și via
ță, ale tinerilor, unor teme din universul culturii și artei, cronici
lor sportive, întîlnirilor cu cititorii sau publicării scrisorilor adre
sate de către aceștia redacției, vă oferă prilejul să fiți întotdeauna 
la curent cu cele mai actuale evenimente ale zilei. Abonamentele 
la „Scinteia tineretului* se fac la oficiile $1 agențiile P.T.T.B., fac
torii poștali, prin difazorii de presă din întreprinderi, instituții, 
școli, facultăți și de la sate sau prin intermediul responsabililor de 
resort din cadrul organizațiilor U.T.C.

«■1

Reeoctnfil fTa^f-aoerelui este 
xne dsn ?-crd-.Ie priori- 
tan aeesttj început din 
eeKpcuăc de tonmnd. Dctori- 
U spor.*** de cui-

reeeftursl eupctu.’eȚpr tre. 
base ree-. nfi*» pent™ a se 
<2im:«e pcerderile prin scu- 
t-Tgre m ise—er.ee. in -nul- 
te vnridri npricofe. s-cu luat 
•edswri pent™ mleeferee pro- 

secundere. aupd treier, 
rg*e reprenntd un valoroa 

fVTU)

furnizorilor de utilaje

GALAȚI: Echipe uteciste la strînsul 
și sortatul cartofilor, 

la insilozarea furajelor
_ _____ iun* Schela sint renumiți în județul Galati

pentru hărnicia de care dau dovadă în executarea lucrărilor 
mi permanenta Ier mobilizare în timpul campanii-

etapă a iRsămințărilor din această toamnă o încheiem 
ne inginerul sef Ion Șerb, am semănat deja IM ha 
fulgnit. Fină pe 15 septembrie, insămfntăm și «nul 
•ă imediat începem ia gria.
seamănă ultimele suprafețe din cele IN ha masă

iar U prerărirea teren aloi artioneasă 8 grape m discuri, 
uaxeri eviden|iiiHla-«e indemgtt tinerii Mihai 
Urdă. Pentru semănatul griului au fost pregătite 

îngrășate eu mperfmfat 6M ha. O activitate in
și la secția de mecanizare.

Ineerrind să distingem participarea tinerilor, ajungem la o altă 
lucrare de sezon, la recoltarea $i sortarea cartofilor. Aici 5 
echipe, alcătuite din fete, an inițiat o adevărată întrecere.

— Organizația V.T.C.. ne spune Ștefănieă Ușurelu, secretarul 
••miletului comunal, și-a asumat nu numai sarcina antrenării 
tuturw tinerilor tn campanie, ci a și luat elteva măsuri pentru o 
mai b»mi organizare a muncii în timnul executării lucrărilor. în 
acest sens, am alcătuit echipe conduse de cei mai destoinici, 
echipe in rare am inclus si elevi din clasele mai mari. Asemenea 
eebipe aetîoaează acum cu bune rezultate la sortarea cartofilor, 
la insflnzarea furajelor și in legumicultură.

ION CHIRIC

Pe primul plan al preocupărilor legumicultorilor din Bîrca — 
Do? se află recoltatul tomatelor de pe cele 85 de hectare. încă 
de la primele ore ale dimineții în grădină au venit șefii relor 
două ferme, inginerele Ana Bărbuleseu și Maria Predan. Cu o 
seară ia armă, potrivit graficului de livrări dinainte întocmit, 
fuseseră stabilite cantitățile de roșii ce trebuiau recoltate, lotu
rile pe rare urma să se acționeze. Echipele conduse de Ilie Gust. 
Oprea Furci-ea și Gheorghe Stoenac dau zor pentru că timpul 
este scurt. Cooperatoarele Ion I. Ana. Surui Ioana, Iordăchescu 
Floarea si Manoce Maria, prin hărnicia la cules, au depășit nor
ma stabilită.

Si pe a hm că tot vorbim despre spirit gospodăresc, am reținut 
din cele ee ne spunea primarul comunei, tovarășul Florin Bă- 
deancă. • inițiativă demnă de toată lauda : „în vederea asigu
rării aprovizionării pe timpul iernii a grădinițelor de copii și a 
cantinelor din localitate cu bulion, zacuscă. tocană de legume si 
alte asemenea produse, am hotărit să cerem ajutorul gospodine
lor pentru conservarea pe plan local a legumelor".

D. ALEXANDRO

Pe marea platformă a Combi
natului siderurgic din Galați 
sînt concentrate în prezent im
portante forțe ale constructori
lor. Se înalță aici noi capacități 
de producție, mărețe edificii ale 
economiei noastre. Eforturile 
colectivului de la întreprinde
rea de construcții și montaje si
derurgice, adeseori evidențiate, 
au confirmat de fiecare dată o 
bogată experiență. Și în aceste 
zile pe multe șantiere se mun
cește intens, se caută cu asidui
tate noi soluții și metode pen
tru creșterea productivității, 
pentru o cît mai bună organi
zare la fiecare punct de lucru.

La turnarea continuă, de pil
dă, s-a obținut un sensibil a- 
vans ca urmare a organizării 
activității în două schimburi 
prelungite. Ritmuri, la fel de 
înalte, se înregistrează la obiec
tivul unde lucrează echipele de 
lăcătuși conduse de Ilie Carai- 
bot și Traian Sileș, sudorii lui 
Alexandru Vereci și Carol Zol- 
tai, echipa de fierari betoniști 
a lui Ion Păușan. Toți acești 
vrednici constructori s-au în
trecut în aceste zile pe sine. 
Executarea fundației noului 
obiectiv în numai 100 de zile 
constituie fără îndoială un exa
men trecut cu notă maximă, cu 
atît mai mult cu cît prin aceas
ta s-a reușit 
mari restanțe 
juiui. Putem 
nea aici, de 
torva măsuri 
torice deosebit 
macaralele au fost montate 
așa fel încjt întreaga suprafa
ță să intre sub raza lor de ac
țiune ; turnările de betoane s-au 
efectuat complet mecanizat, cu 
ajutorul benzilor transportoare; 
o mare parte a ansamblurilor au 
fost realizate la sol, evitîndu-se 
astfel montajul lor la înălțime, 
Asemenea fapte sînt pozitive și 
le consemnăm ca atare.

Cu toate aceste frumoase rea
lizări la multe obiective se în
registrează însă și rămîneri în 
urmă. Cauzele sînt multiple și 
o analiză detaliată a lor relie
fează necesitatea unei mobili
zări mai accentuate a forțelor 
nu numai din partea construc

torilor, d și din partea factori
lor care concură la realizarea 
acestor investiții. Pentru că așa 
cum a rezultat din numeroasele 
discuții purtate cu factori de 
conducere de pe șantiere, răs
punzători de situația existentă 
sînt atît beneficiarul care în 
Unele situații a întîrziat să eli
bereze terenul și să creeze ast
fel front de lucru constructori-

PRINTRE CONSTRUCTORII
DE PE PLATFORMA 

COMBINATULUI
SIDERURGIC GALAȚI

recuperarea unei 
din timpul pilota- 
vorbi de aseme- 
materializare-a cî- 
tehnico-organiza- 

de eficiente : 
în

lor, dar mai cu seamă furnizo
rii de utilaje. Am reținut cu a- 
cest prilej o întreagă listă de 
întreprinderi — I.U.G. „Pro
gresul" Brăila, „23 August" 
București, I.C.M. Boeșa, I.I.L. 
din Bistrița-Năsăud, Focșani și 
Tecuci ș.a. — care au „uitat" 
să-și onoreze propriile obligații 
asumate prin contracte ferme, 
întîrziind astfel montajul utila
jelor. “ 
tatea 
urmă 
unuia 
sa de . .
rilor de utilaje, în onorarea u- 
nor comenzi ferme stabilite pe 
bază de contract. Chiar și în a- 
ceste condiții, așa cum ne-au 
asigurat interlocutorii noștri, 
există reale condiții pentru în
scrierea lucrărilor pe făgașul 
dorit, cel al graficelor de exe
cuție. Pentru aceasta au fost 
deja elaborate numeroase mă
suri care, aplicate și contînd pe 
o mai mare receptivitate din 
partea furnizorilor, pot asigura 
o diminuare substanțială a ră- 
mînerilor în urmă. La adopta
rea acestor măsuri o contribuție 
importantă și-au adus-o mun
citorii de pe șantiere, tinerii. 
Despre toate aceste soluții me
nite să dea un nou și viguros

impuls activității pe șantierele 
de investiții, ne-a vorbit ing. 
Ovidiu Velehorschi. director 
tehnic al I.C.M.S. Galați :

— Contînd pe un sprijin mai 
mare din partea furnizorilor, noi 
am organizat deja activitatea în 
mai multe schimburi de excava
toare și la alte utilaje. Toate 
fabricile de beton funcționează 
acum în trei schimburi. Pe de 
altă parte, facem pregătiri in
tens? pentru a lucra cu randa
ment sporit pe timp friguros. 
Ne-am organizat temeinic. în 
așa fel incit să putem redistri
bui operativ forța de muncă in 
funcție de necesități. Am extins 
acordul global (70 la sută) și am 
deschis noi cursuri de calificare 
pentru meseriile deficitare.* La 
obiectivele atacate de curînd, 
utilajele lucrează în majoritate 
în două schimburi prelungite și 
în curînd după încheierea unui 
curs de calificare, avînd cadre 
noi, vor lucra toate fără în
trerupere. O contribuție impor
tantă la ăceSt efort și-l adue și 
tinerii prin munca lor entuzias
tă, prin inițiativele lor pentru o 
mai bună organizare, pentru o fo
losire intensă , ă timpului de lu
cru. ION CHIRIC

Cum se vede, în majori- 
cazurilor, rămînerile în 
înregistrate se datoresc 
și aceluiași neajuns : lip- 
promptitudine a furnizo-

Manuela Gheorghiu

FILMUL
SI ARMELE

9

Turceai. Metru cu metru crete cotele viitoarei termocentrala 
Foto: O. PLEC AN

TURNEUL FINAL AL „CUPEI SCINTEII TINERETULUI LA TENIS"

întrecerile continuă sub seninul unor certe promisiuni de viitor
Cxminești (pri. Ulefoa) :
Cea de-a ’.reia zi de întreceri 

a programa: partidele din șai- 
sprezeeimi și aferturi de finală 
desemnând pe cei care luptă in 
continuare pentru titlul de cam
pion sau pentru un loc pe po
diumul de onoare. întrecerile de 
la Cosnnesn se desfășoară sub 
•cranul marilor revelații. Timpul 
es:e admirabil, contribuind la 
frumusețea spectacolului de te
nis non stop care are loc In 
aceste zile pe litoral. Cei care 
urmărim maratonul sportului alb 
•ir.tem impresionați de nivelul 
calitativ al disputelor, de re
sursele si ambițiile pe care le 
aruncă in luptă acești tineri ce 
fac tot ce le stă in putință pen
tru a nu pierde, pentru a ciștiga. 
Este un lucru atit de frumos ! 
Deși mulți sipt poate pentru 
prima oară la mare, nu părăsesc 
o ciipă terenul întrecerilor, chiar 
dacă în meciul lor au suferit în
frângerea.

Momentele de poezie și reve
lație in fața mării atit de al
bastră in acest septembrie le 
amină pentru orele de răgaz. 
Frumusețea și acuratețea mora
lă a competiției este dezvăluită 
nu numai de dăruirea și dragos
tea in lupta sportivă, spiritul de 
fair-play, ci și de o anume re
gulă a jocului : cel care pierde, 
indiferent de categoric, urmează 
să arbitreze pe același teren 
jocul următor.

Și așa. pină la sfîrșitul com
petiției. toți participanții. ex
cepție făcind doar finaliștii. în 
ultima zi, cei mai buni doi din 
40 campioni ai județelor și ai 
municipiului București la fieca-

re din cele trei categorii de 
virați, fete 5i băieți. îndepli
nesc frumoasa sarcină de a fi 
arbitrii judecători ai propriilor 
colegi și adversari, ceea ce nu-i 
împiedică să presteze un arbi
traj curat, asigurând întrecerii 
acel spirit de loialitate și spor
tivitate. iar concurenților șanse 
egale in lupta pentru victorie. 
Prin aceasta, competiția iși re
vendică și o calitate, o misiune 
educativă in plus. Revenind la 
întreceri, trebuie să arătăm că, 
una din cele mai frumoase par
tide din cea de-a treia zi a fur- 
nizat-o Arion Virgil, categoria 
20—25 ani. din Iași, care, deși 
nu joacă tenis decit de trei ani, 
a reușit să îl învingă in sferturi 
de finală (6—1. 6—1) pe Eugen 
Mihajet (Maramureș), participant 
la toate edițiile ..Cupei Scinteii 
tineretului" și clasat mereu prin
tre fruntașii competiției, anun- 
îindu-se printre favoriții la ti
tlu. O partidă de mare luptă s-a 
consumat intre alți doi protago
niști la titlu (categoria 10—14 
ani) : Alexandru Mărmureanu 
(Vilcea) și Gheorghe Dumitru 
(Teleorman) : 6—2. 1—6. 6—0. în 
același perimetru al jocurilor 
frumoase, dar a unor victorii 
categorice se situează partidele 
campioanei de anul trecut la 
categoria 10—14 ani. Mihaela Du- 
mitriu (Galați) : 6—0. 6—2 cu 
Mariana Luneschi (Neamț) și ale 
bucureștencei Anca Pruteanu, a- 
ceeași categorie : (6—0. 6—0) cu 
Gurdun Straușser (Sibiu) : 6—1, 
6—2 cu Cristina Nicu (Caraș- 
Severin). Cele două învingătoare 
se întîlnesc astăzi în prima se
mifinală i

A treia semifinalistă la a- 
ceastă categorie este Kosa Fran- 
cica (Maramureș) care a învins-o 
în sferturi pe Mustafa Ghiular 
(Constanța) : 6—4. 6—0.

La ora cînd transmitem aceas
tă relatare, jocul dintre Fabri- 
cius Renate (Alba) cu Pascu 
Roxana (Teleorman) continuă, 
avantajul fiind de partea primei 
concurente. La băieți luptă as
tăzi de dimineață pentru califi
carea în semifinale următorii 
concurenți : Biciușcă Ovidiu 
(Bacău) cu Gheorghe Daniel 
(Gorj), Stilu Sorin (Constanța) 
cu Kiraly Nicolae (Harghita), 
Fătu Aurel (Brăila) cu Mărmu
reanu Alexandru (Vilcea) și Dra- 
goș Leonid (Caraș-Severin) eu 
Cioculescu Viorel (Neamț).

La categoria 15—19 ani fete, 
s-au calificat deja în semifina
le următoarele concurente : Gro- 
su Ligia (Cluj), care a învins-o 
în sferturi pe Szasz Melinda : 
(6—3, 6—0) : Carmen Schiopu 
(București), care a învins-o pe 
Tașnadi Carmen cu 6—2. 6—1 : 
Diamandis Marica (Dolj) a în
vins-o pe Petrovan Mariana 
(Maramureș) cu 6—0. 6—0. Cea 
de-a patra semifinalistă va fi 
desemnată în urma desfășurării 
partidei dintre Popa Mariana 
(Bihor) și Prună Aurelia (Pra
hova). La aceeași categorie 
15—19 ani joacă în sferturi de 
finală pentru a se califica prin
tre primii patru următorii con- 
curenți : Bozdog Dan (Gorj) cu 
Andreescu Valeriu (București), 
Cziszar Zoltan (Maramureș) cu 
Enache Remus (Argeș). Buju- 
leac Ștefan (Suceava), cu Io- 
nesou Adrian (Prahova), Cigmas

Cornel (Sibiu) cu Datcu Cornel 
(Brăila). La categoria 20—25 de 
ani. fete, se vor întilni astăzi în 
sferturi de finală : Nicolae Cri
stina (Brăila) cu Grămuș Vio
rica (Olt), Ignat Doina (Prahova) 
cu Sandu Aspasia (Neamț). Tecu 
Marilena (Vilcea) cu Rochlitz 
Maria (Cluj) și Florescu Marce
la (Caraș-Severin) cu învingă- 
toarea dintre Kraila Eva (Ma
ramureș) ii Ploscaru Florica (Ti
miș).

La băieți,' categoria 20—25 de 
ani. după ce s-a calificat in 
semifinale ieșeanul Arion Virgil, 
urmează astăzi să-și dispute în- 
tîietatea penitru a se califica în 
semifinale următorii : Suciu 
Sebastian (Sibiu) cu Diamandis 
Zisis (Dolj). Teodor Livius (Me
hedinți) cu Bâdic Mihai (Pra
hova) și Teodorescu Gheorghe 
(Buzău) cu Gălușcă Valeriu 
(Botoșani).

VASILE CABULEA

ȘTIRI SPORTIVE
• IN SFERTURILE DE FI

NALA ale turneului internațio
nal de tenis de la Forest Hills, 
campionul român Ilie Năstase 
l-a întrecut în patru seturi cu 
4—6. 6—4, 6—2, 6—3 pe ameri
canul Dick Stockton. în urma 
acestei victorii, Năstase s-a cali
ficat pentru semifinale și il va 
întilni simbătă pe eiștigătorul 
partidei Borg — ~ 
doua semifinală va 
mericanul Connors 
nului Vilas.

Orantes. A 
opune pe a- 

argentinia-

• CONCURSUL 
ȚIONAL DE _______
desfășurat pe stadionul Metalul 
din Capitală a fost cîștigat de 
motociclistul sovietic Viktor 
Kalmakov — 15 puncte, urmat 
de Valeri Simakov — 14 punc
te, Wilfried Schneider (R.D.G.) 
— 13 puncte și Nicolae Rîurea- 
nu (Voința Sibiu) — 12 puncte. 
Următorul concurs va avea loc 
simb&tA la Brăila.

INTERNA- 
DIRT-TRACK

• LA SNAGOV S-AU ÎNCHE
IAT IERI campionatele republi
cane de caiac canoe. Dintre cîș- 
tigâtorii finalelor la probele de 
viteză s-au evidențiat in mod 
deosebit campionul olimpic Va- 
sile Dîba. invingător la caiac 
simplu 1 000 m, fostul campion 
olimpic Ivan Patzaichin. cîștigă- 
tor la canoe simplu 500 m, du
blul la canoe Gheorghe Danie- 
lov. Gheorghe Simionov. Maria 
Mihoreanu la caiac simplu fete, 
Agafia Orlov și Nastasia Nichi- 
tov la caiac dublu. în proba de 
caiac 4, la masculin a cîștigat 
echipajul clubului Steaua, iar 
la feminin echipajul clubului 
Dinamo.

• ÎN TURNEUL INTERNA
ȚIONAL de șah de la Soci, după 
7 runde conduce maestrul so
vietic Evgheni Sveșnikov. cu 5 
puncte. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu, care în run
dele a 6-a și a 7-a a remizat 
cu Țeșkovski și. respectiv Zaha
rov, a acumulat 3.9 puncte.

Scrisă fluent, cu o bună cu
noaștere a interesului și psiho
logiei spectatorului (domeniu de 
care se și ocupă la un moment 
dat), interferând faptul istoric 
cu faptul cinematografic, aten
tă la nuanțe, lucrarea Filmul si 
armele, de Manuela Gheorghiu, 
iși propune să abordeze aspecte 
cit max multe și cît mai diverse 
aje modului in căi'e tema enun
țată se răsfrânge în 'film. Pro
blemele de istorie și sociologie, 
de estetică cinematografică, an
tologarea capodoperelor, plasa
rea filmului de război în aria 
tematică similară celorlalte arte 
se supun, toate acectea, cm 
rozitate unei sistematice elabo
rări a ansamblului, dar și a capi
tolelor și, în cadrul acestora, 
a subcapitolelor și paragrafelor.

Intențiile sînt însă tranșant 
formulate : „Am considerat, de 
aceea — citim in Pieambal — 
mai propi’iu să ne referim la

tema războiului în cinematograf 
și nu la filmul de război". Este 
precizată, totodată, și traiectoria 
fundamentală a cărții : „de la 
perspectiva eroică asupra feno
menului belie la demitizarea 
critică a acestuia, precum și mo
dul cum, în funcție de cerințele 
momentului istoric, evoluția 
premiselor ideologice a deter
minat mutații și în structura 
stilistică, în factura filmelor".

Cele două jaloane enunțate 
se susțin reciproc : micșorarea 
„teritorială" a unghiului de in
vestigație e însoțită de sonda
rea pe verticală a universului 
războiului, văzut nu numai în 
latura sa de încleștare armată, 
ci și în aceea a repercusiunilor 
și reflexelor în conștiințe și in 
destine. Cit privește linia de- 
mitizării, aceasta vine să de
monstreze, odată cu atitudinea 
critică programatică, sensul e- 
volutiv al esteticii cinematogra
fice dedicate fenomenului. Auț 
toarea subliniază. în același 
timp, ciștigul artistic de ansam
blu. ridicarea puterii de convin? 
gere a secvențelor: „Treptat, 
iși croiesc drum filmele ce 
exaltă nu gestul vitejesc, ci pte- 
țul sacrificiului, căutind să 
transmită și să impună respec
tul pentru valorile existenței in 
timp de pace".

Incursiunea în spațiul filmu
lui românesc de război este fi
delă principiului cronologie 
ilustrat de întregul volum, ob- 
servindu-se de la început „rea
lismul și preocuparea pentru 
funcția educativă a artei filmu
lui", operindurse compartimen
tări oportune, fie la nivelul 
producției naționale, fie în setul 
filmelor inspirate de evenimen
tul de la 23 August 1944.

Nu lipsesc, desigur, din pa
ginile cărții titlurile de refe
rință, regizorii de valoare. Sint 
luate in considerație actualită
țile și documentarele, atunci 
cind tangența lor cu ..ficțiunea" 
se cere, firește, remarcată. Nu
mărul mare al creațiilor cine
matografice trecute în-5’’revistă, 
o adevărată avalanșă — citind 
statistici aproximative, autoa
rea ne informează că. numărul 
filmelor pe această, temă pro
duse în lume se ridică la nu 
mai puțin de șaizeci de mii — 
a făcut ea. uneori, in fluxul 
prezentării acestora, lucrări mai 
puțin importante" să ia din spa
țiul meritat de 'capodopere. Tot 
așa cum, preocupată in mod fi
resc de raporturile filmului cu 
istoria. TWanbela Gheorghiu a 
acordat. Ia Uri moment dat. pre
ponderență laturii sociologice, 
caracterului angajant al proble
maticii. cârtea devenind. în fe
lul acesta, și 0 pledoarie argu
mentată pentru filmul de atitu
dine critică.

ION LAZAB
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tractoare monoax de 12 CP 81 
alte unelte agricole.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se interesează

de diferite aspecte ale dotării 
tehnice și ale activității între
prinderii, gazdele oferindu-le 
eu amabilitate explicații.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au scris și au

semnat în „cartea de onoare44 
următorul text : „Ne-a făcut 
mare plăcere să vizităm Com
binatul Gorenie. să cunoaștem 
munca și realizările harnicului 
său colectiv. Felicităm călduros 
pe muncitorii, tehnicienii, ingi

nerii și specialiștii combinatului 
pentru succesele obținute și le 
dorim din inimă noi și mari 
realizări în întreaga lor activi
tate. Le urăm o bună cooperare 
cu muncitorii și specialiștii din 
România !“.

ENTUZIASTUL MITING DIN ORAȘUL VELENIE
în continuare, în Sala spor

turilor, mîndrie a realizărilor 
arhitectonice ale orașului, are 
Loc un entuziast miting.

In drum spre sală, coloana 
străbate din nou arterele înțe
sate de lume care flutură ste- 
gulețe tricolore. Ai impresia că 
întreaga populație a orașului, cu 
mic, cu mare, a venit să-și ex
prime bucuria de a-i avea ca 
oaspeți pe soîii poporului ro
mân, bucurie căreia ii dau ex
presie prin nesfîrșite aplauze ; 
„Tito-Ceaușescu“, sint cuvinte 
scandate din mii de piepturi.

La intrarea în marea sală, mi
nerii, îmbrăcați în costumele 
lor de paradă specifice, întreaga 
asistență salută in picioare, prin 
ropote de aplauze, pe înalții 
oaspeți, care sînt conduși spre 
tribuna împodobită sărbătorește 
și dominată de inscripția : „Pri
etenia dintre Republica Socia
listă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia — 
exemplu de relații și conlucrare 
egale în drepturi". Este un ade- 

• văr profund, viguros reafirmat 
în aceste zile de convorbirile 
româno-iugoslave la nivelul cel 
mai înalt.

Președintele Consiliului mu
nicipal Velenie, Jgansk Nestl, 
adreseâză oaspeților un căldu
ros cuvânt de salut : „îmi re
vine deosebita onoare ca. în 
numele Consiliului, municipal, 
al organizației Uniunii Comu
niștilor și al altor organizații 
politice si sociale, precum și in 
numele muncitorilor si tuturor 
cetățenilor din Velenie, să pot 
exprima tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășei Elena 
Ceaușescu și celorlalți oaspeți 
sincere urări de bun venit.

Sintem foarte bucuroși și 
onorați de a vă putea saluta, 
aici, la Vedenie, un oraș tînăr, 
care este rezultat al revoluției 
noastre socialiste și al muncii 
cetățenilor din Velenie. și de a 
vă ura dumneavoastră, stimați 
oaspeți și prieteni ai popoare
lor și naționalităților iugoslave, 
o ședere plăcută în mijlocul 
nostru. *-

Răspunzind invitației adresate 
de președintele Consiliului mu
nicipal, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a rostit o cuvîn- 
tare, urmărită cu profund inte-

res si subliniată in repetate 
rînduri cu aplauze îndelungate 
și ovații.

Mitingul s-a încheiat cu un 
program artistic, in cadrul că
ruia o formație corală a intonat 
cînteee patriotice și revoluțio
nare.

La ieșirea din sală. întreaga 
asistență, in picioare, ovațio
nează îndelung în cinstea inal- 
tilor oaspeți, a prieteniei trai- 
nice dintre popoarele român si 
iugoslave.

Deasupra orașului Velenie. ca 
un semn al adevăratei sărbători

prilejuite de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu. se desfă
șoară un joc de artificii.

Salutați din nou de miile de 
locuitori ai orașului. înalții 
oaspeți iau loc în mașini și se 
îndreaptă spre reședință.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Europa din acest an. Prin această 
colaborare țările și partidele 
noastre își aduc contribuția Ia 
cauza păcii, a securității și co
laborării intre toate popoarele 
lumii. (Aplauze puternice).

După cum cunoașteți, in viața 
internațională au loc schimbări 
tot mai puternice ; popoarele iși 
afirmă tot mai hotărit voința de 
a lichida dominația imperialistă 
și colonialistă, de a fi stăpîne 
pe destinele lor, de a asigura 
deplina egalitate in drepturi, res
pectul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în 
treburile interne. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

O preocupare deosebită avem 
pentru înfăptuirea dezarmării și, 
în primul rînd, a dezarmării nu
cleare, pentru a pune bogățiile 
materiale și cuceririle științei nu 
în serviciul distrugerii, ci in 
slujba dezvoltării economice și 
sociale, a bunăstării și fericirii 
popoarelor. (Aplauze puternice).

Acționăm pentru înfăptuirea 
securității și colaborării în Eu
ropa, pentru realizarea în Bal
cani a unei colaborări multila
terale, pentru a transforma zona 
in care noi trăim intr-o zonă a 
păcii și colaborării pașnice. 
(Puternice aplauze).

România și Iugoslavia sînt țări 
în curs de dezvoltare ; de aceea 
acordăm o atenție deosebită li
chidării subdezvoltării, făuririi 
noii ordini economice interna
ționale care să permită progresul 
mai rapid al tuturor statelor și, 
în primul rînd, al celor care

sint rămase mai în urmă. 
(Aplauze prelungite).

Cunoscind rolul important pe 
care l-a jucat Iugoslavia și 
personal tovarășul Tito la în- 
tîlnirea țărilor nealiniate de la 
Colombo, aș dori să menționez 
și cu acest prilej câ noi acordăm 
o însemnătate tot mai mare ac
tivității acestor țări, activitate 
pusă in slujba democratizării re
lațiilor internaționale, a unei po
litici de pace și de egalitate in
tre toate națiunile lumii. 
(Aplauze puternice).

Deși situația internațională 
este complexă, noi privim cu 
încredere și optimism desfășu
rarea evenimentelor, fiind con
vinși că țările socialiste, forțele 
antiimperialiste, toate popoarele 
din țările în curs de dezvoltare, 
țările nealiniate, forțele de pre
tutindeni care doresc pacea și 
colaborarea pot să împiedice un 
nou război, pot asigura triumful 
păcii pe planeta noastră ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Doresc încă o dată să mențio
nez eă in convorbirile din aces
te zile am ajuns la concluzia de 
a intensifica colaborarea noas
tră pe plan internațional, de a 
face totul pentru a asigura po
poarelor noastre și tuturor po
poarelor deplina libertate. Avem 
convingerea că atita timp cit 
popoarele noastre vor fi unite, 
cit partidele noastre comuniste 
vor sta in fruntea luptei popoa
relor — vom obține victoria ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cred că nu o să-mi luati în 
nume de rău dacă, de la aceas
tă adunare prietenească, voi a-

dresa tuturor popoarelor Iugo
slaviei un salut frățese și urări
le de noi și noi succese in con
strucția socialismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Trăiască colaborarea trainică 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia ! (Urale, 
aplauze puternice).

Trăiască colaborarea dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia ! (Urale, puternice ovații).

Noi și noi succese popoarelor 
Iugoslaviei. sub conducerea 
partidului lor, în frunte cu tova
rășul Tito 1 (Ovații ; aplauze 
prelungite).

Trăiască pacea și colaborarea 
între toate popoarele lumii ! 
(Aplauze puternice ; urale și 
ovații).

Vă urez încă o dată succese tot 
mai mari in activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și multă 
fericire ! (Aplauze prelungite, 
urale și ovații).

Combinatului GoreniePrintre muncitorii

Partidă de
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
răspunzind imitației ce i-a fost 
adresară de tovarășul losip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia. președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
a participat, joi dimineața. La 
o partidă de vânătoare, in re

vînătoare
zervatia Kamenicika Bistrița 
din Republica Socialistă Slo
venia.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a luat parte. Ia terminarea 
nartidei. la un dejun vinăto- 
resc. oferit in onoarea sa de 
presedirxeLe Iocip Broz Tito.

Dejunul s-a desfășurat în ca
drul pitoresc al pădurilor de la 
Kamenicika Bistrița, intr-o at
mosferă prietenească, cordială.

Dineu in onoarea înalților oaspeți

Convorbiri de lucru
In cea de a doua zi a vizitei 

î>e care tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu o efectuează în Iu
goslavia. la invitația tovarășu
lui Io6ip Broz Tito. președin
tele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iujsoslavia, și a tovarășei

români

VIZITE ALE TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU

Joi seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la un 
dineu oferit în cinstea înalților 
oaspeți de Serghei Kraigher. 
președintele Prezidiului R. S. 
Slovenia.

Din partea română au parti
cipat tovarășii Manea Mănescu. 
Ștefan Voitec, Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, Aurel Duma, 
George Macovescu. Vasile Pun- 
gan și Virgil Cazacu. amba
sadorul României la Belgrad.

Din partea iugoslavă au parti
cipat Stane Dolanț, Franțe Popit, 
Marian Brețeli. președintele 
Adunării R. S. Slovenia. Andrei 
Marinț. Mitia Ribieici, președin
tele Conferinței republicane a 
Uniunii Socialiste, Ianez Milian- 
ski, președintele Academiei de 
științe și arte, Vida Tomșici, 
membru al Prezidiului R. S. 
Slovenia, precum și ambasadorul 
iugoslav la București. Petar 
Dodik, și alte persoane oficiale.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovarășul SERGHEI 
KRAIGHER și tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU au 
rostit toasturi.

In toastul său, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Slovenia a spus :

La Institutul de fizică nucleară
Joi dimineața, tovarășa Elena 

Ceaușescu 
de fizică 
fan“ . din 
Republicii 
întemeiat 
pentru a contribui la dezvolta
rea științei și economiei națio
nale, institutul a devenit unul 
dintre cele mai importante cen
tre de cercetări din Iugoslavia 
și se bucură de o b.unq reputa
ție pe plan rihterna’țjonal.

De la reședința înalților oas
peți români, tovarășa Elena 
Ceaușescu este însoțită de to
varășa Iovanka Broz. Participă 
tovarășele Maria Mănescu și 
Maria Oprea. Iau parte, de 

■asemenea, tovarășele Perka 
Vitorovici, secretar al Confe
rinței federale pentru activita
tea socială a femeilor, Lidia 
Șentiurț, membru al Consiliului 
federației. Razia Biedici. Kata
rina Birovliev. Nada Jarkovici, 
Tatiana Popit, prof. dr. Majda 
Kopitar. prof. dr. lanes Strnad, 
Greta Novak.

Moderna clădire a instituitu
lui este împodobită cu drapele
le României și Iugoslaviei.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
este întâmpinată cu deosebită

a vizitat Institutul 
nucleară „ Josef Ște- 

Liubliana, capitala 
Socialiste Slovenia, 
imediat după război,

stimă și înaltă considerație de 
dr. Boris Frlec, directorul in
stitutului, dr. Desan Justin, di
rectorul Centrului republican 
de calcul, și de alte personali
tăți ale vieții științifice.

Salutînd pe tovarășa Elena 
Ceaușescu în numele colectivu
lui de conducere al acestui 
prestigios centru de cercetări 
și exprimînd satisfacția între
gului personal științific de a o 
avea ca oaspete, dr. Boris Frlec 
oferă explicații asupra activită
ții rodnice desfășurate de insti
tut atît pe plan teoretic, cît și 
pentru soluționarea unor pro
bleme concrete legate de dez
voltarea. economiei, biologiei și 
medicinei. Un rol important 
revine institutului în formarea 
cadrelor de fizicieni atomiști și 
tehnicieni necesare înfăptuirii 
programului energe tico-nucle ar 
al țării. Se arată că institutul 
participă la construirea. în lo
calitatea Videm Kresko, a pri
mei centrale atomoelectrice din 
Iugoslavia. Totodată, gazdele își 
exprimă satisfacția pentru le
găturile de colaborare stator
nicite între acest centru și In
stitutul de fizică atomică din 
București.

In continuare sânt vizitate

Stimate tovarășe secretar ge
neral și președinte,

Dragă tovarășă Elena
Ceaușescu,

Dragi oaspeți, 
Tovarășe și tovarăși !

ririi și dezvoltării continue a 
colaborării și prieteniei. Perini- 
teți-mi sâ subliniez și faptul că 
Republica Socialistă Slovenia 
contribuie in mod activ și in 
limita posibilităților și a forțe
lor sale, la consolidarea și reali
zarea politicii despre care a 
vorbit tovarășul Tito.

în continuare, vorbitorul a 
arătat : Oamenii muncii din re
publica noastră dau o înaltă 
apreciere colaborării și contri
buției pe care cele două țări ale 
noastre au adus-o Ctmfcrinței 
pentru securitate europeana, an
gajamentului in vederea întări
rii în continuare a colaborării 
intre tarile balcanice, a trans
formării Mediteranei intr-o ma
re a păcii și colaborării. De 
asemenea, în eforturile pentru 
soluționarea echitabilă a crizei 
din Orientul Apropiat.

Cele două partide ale noastre 
s-au angajat activ și au adus o 
contribuție importantă la du
cerea la bun sfirșit a Conferin
ței partidelor comuniste și mun
citorești din Europa, in cursul 
acestei veri. La fel. urmărim cu 
satisfacție activitatea nemijlo
cită a Republicii Socialiste 
România in ..Grupul celor 7T“, 
in Organizația Națiunilor Unite, 
și apreciem însemnătatea parti
cipării statului dumneavoastră, 
in calitate de invitat, la eea de-a 
cincea conferință a țârilor nea
liniate de la Colombo.

Răspunzind. tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:

Stimate tovarășe președinte *1 
Republicii Slovenia.
Stimată tovarășă Lidia Șentiurț,
Dragi tovarăși și prieteni,

din Liubliana
laboratoarele de cercetări în 
domeniul fizicii, fizicii macro- 
moleculare și chimiei tehni
cii nucleare, șpectografiei, elec
tronicii, producerii 
hexafluorid. 
altele.

Tovarășa 
dă o înaltă 
de calificare a cadrelor 
tutului, realizărilor 
pe care 
urează colectivului noi succese 
in activitatea sa.

La încheierea vizitei, tova
rășa Elena Ceaușescu își însene 
impresiile și semnează în car
tea de onoare : „Mi-a făcut 
mare plăcere să vizitez Institu
tul de Fizică Nucleară și 
Macromoleculară, să cunosc și 
să apreciez preocupările și rea
lizările colectivului său de cer
cetători și specialiști. Doresc 
să urez conducerii institutului 
și tuturor lucrătorilor succese 
pe tărimul științei, al aplicării 
ei în producție".

La plecare, un mare număr 
de cadre ale institutului au venit 
pe platforma din fața clădirii 
pentru a saluta pe tovarășa 
Elena Ceaușescu si a-și lua ră
mas bun de la distinsul oaspete.

____  uraniului 
radio-chimiei și

Elena Ceaușescu 
apreciere nivelului 

insti- 
însemnate 

acesta le-a obținut si

Am deosebita cinste și satis
facție ca in timpul vizitei de 
lucru și prietenești in țara 
noastră a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, să pot saluta in 
mijlocul nostru, în numele Re
publicii Socialiste Slovenia, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și pe 
ceilalți conducători și oaspeți 
din Republica Socialistă Româ
nia prietenă. Ne bucurăm in 
mod deosebit că in iimpul vizi
tei în țara noastră ați vizitat 
din nou republica noastră și ați 
avut ocazia să intilniți oamenii 
muncii de la noi, să aflați și să 
vedeți realizările și problemele 
legate de dezvoltarea noastră.

Toastul dumneavoastră de 
aseară, tovarășe președinte, la 
fel ca și toastul tovarășului Tito, 
a conținut toate elementele 
esențiale ale relațiilor tradițio
nale de prietenie dintre cele 
două țări socialiste și vecine ale 
noastre, precum și bazele întă-

in încheierea toastului 
vorbitorul a spus :

Permiteți-mi să exprim 
tisfacția tuturor cetățenilor 
tri pentru faptul eâ dum
neavoastră, tovarășe președin
te și stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, ați venit din nou in 
republica noastră. Sintem con
vinși că și această intilnire va 
reprezenta o importantă contri
buție la aprofundarea in conti
nuare a colaborării multilatera
le dintre cele două țări socialis
te ale noastre, la și mai buna 
înțelegere reciprocă ?i la întă
rirea pe mai departe a priete
niei dintre popoarele noastre.

Permiteți-mi să ridic paharul 
în sănătatea dumneavoastră to
varășe președinte, în sănă
tatea distinsei tovarășe Elena 
Ceaușescu, in sănătatea cola
boratorilor dumneavoastră, pen
tru prietenia popoarelor noas
tre ! (Aplauze).

Uu.

Doresc să exprim satisfacția 
noastră că, în cadrul vizitei pe 
care o facem în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, 
ne aflăm pe pămîntul Republicii 
Socialiste Slovenia. Am avut din 
nou prilejul sâ cunoaștem cite 
ceva din realizările și preocupă
rile oamenilor muneii din repu
blica dumneavoastră, in con
strucția socialistă.

Așa cum am menționat la 
adunarea prietenească de la Ve
lenie, ne bucură succesele pe 
care le obțineți dumneavoastră, 
așa cum ne bucură realizările 
tuturor popoarelor Iugoslaviei 
prietene. Doresc, și cu acest 
prilej, să vă adresez dumnea
voastră. tuturor oamenilor mun
cii din Slovenia, felicitări și urărj 
de noi și noi succese.

Am constatat cu multă bucurie 
că — in cadrul relațiilor care 
se dezvoltă tot mai intens intre 
România și Iugoslavia — Repu
blica Socialistă Slovenia ocupă 
un loc important. Avind in ve
dere că in timpul vizitei, In 
convorbirile care le-am avut cu 
tovarășul Tito și eu ceilalți to
varăși iugoslavi, am stabilit să 
extindem colaborarea și coope
rarea in producție, sper că și

republica dumneavoastră va fi 
un partener tot mai activ al 
României.

Intr-adevăr, în convorbirile 
care le-am avut pînă acum am 
ajuns la multe concluzii comune 
nu numai cu privire la relațiile 
bilaterale, dar și la intensificarea 
conlucrării pe plan internațio
nal în vederea creșterii aportu
lui țarilor noastre la soluționa
rea problemelor complexe ale 
vieții mondiale.

Aș dori să exprim c.al( 
(urniri pentru primireafi 
populația din Slovenia ne-a re- 
zervat-o în aceste zile. în aceas
ta vedem o expresie a sentimen
telor de prietenie și solidarita
te ale tuturor popoarelor iu
goslave fată de poporul român, 
a dorinței de a extinde colabo
rarea și conlucrarea în toate do
meniile de

Doresc să 
lej tuturor 
goslavia — 
succese tot __ _
tuirea hotăririlor și a programu
lui Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia !

Doresc sa ridic acest pahar 
pentru dezvoltarea prieteniei 
dintre România și Iugoslavia !

în sănătatea președintelui Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășul Tito !

în sănătatea președintelui Re
publicii Socialiste Slovenia și a 
tovarășei Lidia Șentiurț !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor, dragi tovarăși și prie
teni I (Aplauze).

Iovanka Broz. convorbirile ro
mâno-iugoslave au continuat 
pe grupe de lucru. potrivit în
țelegerilor convenite intre cei 
doi șefii de stat.

în acest cadru, tovarășul 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist 
Român, prim-ministru al gu
vernului român, a avut o în
tâlnire cu tovarășul Gem<al 
Biedici. președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia. Au participat, din 
partea română, tovarășul Gheor
ghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului român, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui repu
blicii, precum și Virgil Cazacu, 
ambasadorul României la Bel
grad, iar din partea iugoslavă, 
Milorad Birovliev, membru în 
Consiliul Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave în Co
misia mixtă româno-iugoslayă 
de colaborare economică, și Pe
tar Dodik, ambasadorul Iu
goslaviei la București. în 

tovarășul Ște-

La Adunarea R. S. Slovenia
După o scurtă vizită a orașu

lui Liubliana, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțită de tovarășa 

; Iovanka Broz, precum și de to- 
' varășele Maria Mănescu și Ma
ria Oprea, a avut o întâlnire la 

■ Adunarea R.S. Slovenia, cu 
activiste de frunte pe tărîm so
cial. Tovarășa Elena Ceaușescu 
a fost salutată la sosire cu deo
sebită cordialitate de Mara Jleb- 

. nik, președintele Consiliului Co
munelor din R. S. Slovenia.

Au participat Lidia Șentiurț, 
membră a Consiliului Federa
ției, Vida Tomșici, membră a 
Prezidiului R.S. Slovenia, dr.

Alexandra Kornhauser, pre
ședintele Comunității de cerce
tare științifică din R. S. Slove
nia, Olga Vrabici, președinte al 
Consiliului pentru problemele 
socâal-economice și politice ale 
femeii în R. S. Slovenia, Maida 
Gaspari, membră a Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. aJ 
Uniunii Comuniștilor din Slo
venia, Ivita Kavcici, delegată a 
minei de mercur din Indria în 
Veciea Muncii Asociate a Adu
nării R.S. Slovenia, și Zden- 
ka Iurancici, delegată a între
prinderii de produse de cauciuc 
și chimie.

R.S.

A avut loc un amplu dialoe 
cu privire la activitatea mișcă
rilor de femei din cele dou: 
țări in slujba făuririi noii socie
tăți. în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii.

După intilnire, tovarășa Elen i 
Ceaușescu a participat la un 
dejun oferit în onoarea sa dc 
ospitalierele gazde.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
ambianță de caldă prietenie.

La despărțire, numeroși cetă
țeni, veniți în fața sediului 
Adunării, salută cu aplauze 
puternice pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

activitate.
urez și cu acest pri- 
popoarelor din Iu- 
deci și slovenilor — 
mai mari în înfăp-

a re Executiv. secretar al C.C.' al 
Partwdullui Comunist Român, a 
avut o convorbire cu Aleksan
dar G-rlîeikov. secretar în Co
mitetul Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I. Totodată, to
varășul George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe al 
României, s-a întâlnit cu Milos 
Mini ci, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, se
cretarul federal pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei.

In cadrul convorbirilor a 
contihiuiat schimbul de vederi 
privind modalitățile de dezvol
tare a relațiilor economice, a 
cooperării în producție intre 
România și Iugoslavia, în cinci
nalul actual și în perspectivă, 
intensificarea conlucrării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia, amplificarea conlu
crării între țările noastre pe 
arena internațională.

REVISTA PRESEI IUGOSLAVE

„Ln impuls considerabil la întărirea 
in continuare a prieteniei 

țări66
model de bunăvecinătate și o 
mare apropiere a punctelor de 
vedere asupra, situației relațiilor 
internaționale".

Informindu^și cititorii despre 
prima zi a vizitei, ziarul „Bor
ba" descrie pe larg eerepionia 
primirii pe aeroportul Brnik, 
din Liubliana, evidențiază cor
dialitatea cu care președintele 
Tito și tovarășa Iovanka Broz 
i-au intimpinat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu, călduroa
sa manifestare făcută înalților 
oaspeți români de mii de locui
tori ai orașului Kranj pe traseul 
dintre aeroport și reședința ce 
le-a fost rezervată. Relatarea, 
publicată sub titlul „întilnirea 
cordială a președinților Tito și 
Ceaușescu", consemnează înce
perea convorbirilor oficiale, re^ 
levind atmosfera de caldă pri
etenie care caracterizează rela
țiile dintre România și Iugosla
via și personal dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. Se menționează că in cen
trul atenției s-au aflat proble
mele internaționale privind evo
luția in Europa, in contextul în* 
făptuirii prevederilor Actului 
final al Conferinței privind 
securitatea și cooperarea pe con
tinent, situația economică in 
lume și necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice inter
naționale, rolul O.N.U., Confe
rința țărilor nealiniate de la 
Colombo și altele.

„Borba" și „Politika" publică 
textele integrale ale toasturilor 
rostite la dineul oficial oferit in 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de către președintele 
Tito fi tovarășa Iovanka Bros. 

_ Posturile de radio și televir 
ztune din Iugoslavia au oglindit, 
de asemenea, pe larg, prin emi
siuni directe, prin imagini, știfi 
fi comentarii, prima zi a vizitei, 
subliniind importanța dialogului 
romăno-iugoslav la cel mai înalt 
nivel.

dintre cele două
Vizita efiriaM de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Remania, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
in R-S.F. Iugoslavia — eveniment de cea mai mare însemnătate 
poHiieă in bogate cronică a raporturilor româno-iugoslave — își 
găsește o amplă reflectare in presa țării vecine, ziarele centrale 
si republicane făeindn-se ecoul convingerii unanime că actuala 
intilnire la nivelul cel mai înalt va marca un nou moment 
imparii»! ia relațiile dintre România și Iugoslavia, în conlu
crarea lor activă pe plan internațional in interesul ambelor 
popoare, al cauzei colaborării

în acest spirit, ziarul ..Borba*. 
după ce relevă că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „conducător 
pe care ii fnîimpteâm cu sen
timente de prietenie șt cu inte
res politic, este omul de stat 
cu care tovarășul Tito a «wt

și păcii in lume.
eefe mai frecvente intilniri in 
ultimii zece ani", arată că „chiar 
și această împrejurare, acest 
ritm stabilit al schimbului de 
păreri rodnic al celor mai înalți 
reprezentanți ai celor două țări 
socialiste vecine demonstrează 
cu elocvență stadiul relațiilor 
reciproce și profunzimea priete- 
mei, apropierea punctelor de 
vedere și a năzuințelor celor 
două popoare". „Relațiile romc- 
no-iugoslave sint caracterizate 
prin inexistența unor probleme 
controversate sau litigioase și de 
aceea aceste convorbiri ale celor 
doi oameni de stat in ale căror 
contacte personale domină res
pectul reciproc sincer sint cel 
mai bun prilej ca relațiile re
ciproce si fie dezvoltate in con
tinuare, iar procesele interna
tional să fie apreciate in co- 
mun". Ziarul iugoslav subliniază 
apoi ei ,atit Iugoslavia, cit și 
România duc o politică externă 
toarte activă și angajată, care 
tinde spre instaurarea și conso
larea principiului adevăratei 

egalizați in viața internațională". 
.Jn natura relațiilor iugoslavo- 
române — adaugă „Borba" — 
un loc deosebit ii ocupă idealul 
social eomun, care este însoțit 
de respectarea mutuală a trăsă
turilor specifice ale căilor inter
ne fi a poziției internaționale a 
fiecărei țări". Ziarul belgrădein 
exprimi convingerea că „și a- 
ceastâ intilnire a președintelui 
Tito eu președintele Ceaușescu 
va confirma nivelul ridicat al 
relațiilor reciproce, a căror dez
voltare permanentă oferă un



MAO TZEDUN
în legătură cu încetarea din 

viață a președintelui Mao Tze- 
dun, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
Comitetul Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentan
ților Populari al R.P. Chineze, 
Consiliul de Stat al R.P. Chi
neze și Comisia Militară a C.C. 
al P.C. Chinez au adresat un 
mesaj partidului, armatei și 
poporului de toate naționalită
țile din întreaga tară — anunță 
agenția China Nouă.

în mesaj se arată că tovară
șul Mao Tzedun a încetat din 
viată din cauza înrăutățirii 
stării sănătății sale și în pofida 
tratamentului aplicat, deși i-a 
fost acordată o îngrijire medi
cală deosebită.

Președintele Mao Tzedun — 
se subliniază în mesaj — a fost 
întemeietorul și conducătorul 
Partidului Comunist Chinez, al 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare și al Republicii Popu
lare Chineze.

Relevindu-se activitatea pre
ședintelui Mao Tzedun, sub 
conducerea căruia Partidul Co
munist Chinez a parcurs dru
mul unei lupte îndelungate, 
grele și complexe, în mesaj se 
arată : Condus de președintele 
Mao. Partidul Comunist Chinez 
s-a dezvoltat într-un partid 
marxist-leninist mare, glorios 
și just, care exercită astăzi 
conducerea Republicii Populare 
Chineze.

în perioada noii revoluții 
democratice, președintele Mao, 
in conformitate . 'cu adevărul 
universal al marxism-leninis- 
mului și îmbinîndu-1 cu . prac
tica concretă a revoluției chi
neze. a elaborat în mod creator 
linia generală și politica gene
rală a noii revoluții democra
tice. a creat Armata Populară 
Chineză de Eliberare și a sub
liniat că preluarea puterii poli
tice prin forța armată in China 
poate fi realizată numai urmînd 
calea construirii regiunilor ru
rale de bază, foloisirii satelor 
pentru încercuirea orașelor si 
cuceririi în final a orașelor. El 
a condus partidul nostru, ar
mata noastră și poporul țării 
noastre în folosirea războiului 
popular pentru răsturnarea 
orinduirii reacționare a impe
rialismului, feudalismului și ca

pitalismului birocratic, cucerind 
marea victorie a noii revoluții 
democratice și cneînd R.P, 
Chineză. Victoria revoluției po
porului chinez, condus . de pre
ședintele Mao, a schimbat si
tuația în Răsărit și din lume și 
a deschis o nouă cale pentru 
cauza eliberării tarilor și po
poarelor asuprite.

în mesaj se subliniază im
portanta deosebită a victoriei 
revoluției poporului chinez, 
condus de președintele Mao. 
contribuția acesteia la procesul 
transformărilor înnoitoare din 
lume, la cauza eliberării țări
lor și popoarelor asuprite.

în continuare, mesajul relevă 
rolul esențial al președintelui 
Mao în fundamentarea teoretică 
și rezolvarea practică a proble
melor revoluției și construcției 
socialiste în China. Partidul, 
armata și poporul țării noastre 
— se arată în mesaj — au con
tinuat înaintarea lor triumfă
toare și au cucerit mari victorii 
în revoluția și construcția so
cialistă. Toate victoriile poporu
lui chinez au fost realizate sub 
condu cerea președintelui Mao.

Mesajul subliniază că gîndirea 
lui Mao Tzedun va lumina veș
nic calea înaintării poporului 
chinez.

Relevîndu-se că președintele 
Mao Tzedun a elaborat o serie 
de teze științifice care au îm
bogățit tezaurul teoretic al mar- 
xism-leninismului, în mesaj se 
arată că de mai bine de jumă
tate de secol, bazindu-se pe 
principiul integrării adevărului 
universal al marxism-leninis- 
mului cu practica concretă a re
voluției, el a preluat, a apărat, 
și a dezvoltat marxism-leninis- 
mul în cadrul luptei prelungite 
împotriva dușmanilor de clasă. 
Mesajul arată că președintele 
Mao Tzedun a consacrat ener
gia întregii sale vieți eliberă
rii poporului chinez, conducînd 
permanent activitatea întregului 
partid, a întregii armate și a 
întregii țări.

încetarea din viată a pre
ședintelui Mao Tzedun. s-e sub
liniază în continuare în mesaj, 
este o pierdere inestimabilă 
pentru partidul nostru, pentru 
armata noastră și pentru po
porul de toate naționalitățile din

tara noastră, pentru proletaria
tul internațional și popoarele 
revoluționare din toate țările Și 
pentru mișcarea comunistă in
ternațională.

C.C. al P.C. Chinez cheamă 
întregul partid, întreaga ar
mată și poporul de toate națio
nalitățile din întreaga tară să 
transforme durerea lor într-o 
tortă plină de hotărire.

Trebuie să continuăm cauza 
președintelui Mao. se spune in 
mesaj, și să întărim conducerea 
centralizată a partidului, să 
sprijinim în mod hotărît unita
tea și coeziunea partidului și să 
ne unim strins în jurul Comi
tetului Central al partidului. 
Trebuie să continuăm cauza 
președintelui Mao și să con
solidăm marea unitate a _ po
porului de toate naționalitățile 
sub conducerea clasei munci
toare și pe baza alianței dintre 
muncitori și țărani. Să con
struim țara noastră în mod in
dependent și avind inițiativa 
în propriile noastre mîini. bi- 
zuindu-ne pe forțele proprii, 
prin luptă dirză. sirguință si 
cumpătare, să depunem toate 
eforturile, să țintim sus și să 
realizăm rezultate mai .mari, 
mai rapide. mai bune și mai 
economice în construirea socia
lismului.

Trebuie să continuăm cauza 
președintelui Mao și să aplicăm 
cu hotărire linia sa privind 
construcția armatei. Să conso
lidăm construcția armatei, să 
consolidăm construcția miliției, 
să consolidăm pregătirea împo
triva războiului, să sporim 
vigilență și să fim gata în orice 
moment să lichidăm orice duș
man care îndrăznește să ne în
calce tara. Sintem hotărîti să 
eliberăm Taivanul.

Trebuie să continuăm cauza 
președintelui Mao și să conti
nuăm să aplicăm cu hotărire 
politica și linia revoluționară a 
președintelui Mao în politica 
externă.

în încheiere, mesajul subli
niază că partidul, armata și 
poporul chinez se vor strădui să 
transforme tara într-un puter
nic stat socialist, să aducă con
tribuții și mai mari umanității, 
să realizeze telul final al comu
nismului.

Aniversarea victoriei
Cu prilejul sărbătoririi a 32 

de ani de la victoria revoluție: 
socialiste in Bulgaria, la Sofia 
a avut loc. la 9 septembrie, tra
diționala manifestație a oameni
lor muncii.

în tribuna din Piața ..9 sep
tembrie" se aflau Todor Jivkov. 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Sta: 
R. P. Bulgaria, alți conducă:~i

de oartid și de stat bulgari, oas
peți de peste hotare.

în fața Mausoleului lui Ghe- 
orgh: Dimitrov, coloanele de ma
nifestant]’. purtind drapelele de 
partid și de stat, lozinci, pan
carte. au raportat cu bucurie 
succesele repurtate in cinstea

țram artistic-sportiv.

i
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Comunicatul cu privire la organizarea 
funeraliilor președintelui Mao Tzedun

PEKIN 9 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că, 
în legătură cu funeraliile pre
ședintelui Mao Tzedun, Comi
tetul Central al Partidului* Co
munist Chinez. Comitetiil Per
manent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari al 
R.P. Chineze. Consiliul de Stat 
al R.P. Chineze și Comisia Mi
litară a C.C. al P.C. Chinez 
ău hotărît Ca, între 11* și 17

septembrie, să aibă loc cere
monii funerare la Pekin, în 
Marea sală a poporului, unde 
vor fi depuse rămășițele pă- 
mîntești ale președintelui Mao 
Tzedun, cit și în întreaga țară, 

în comunicat se arată că. la 
18 septembrie. în Piața Tien 
An Men va avea loc un miting 
solemn de doliu a cărui desfă
șurare va fi transmisă în în
treaga tară, în direct, de pos

turile de radio și televiziune.
în aceeași zi. la ora 15,00 

(ora locală). în întreaga țară se 
vor păstra 3 minute de recule
gere și vor suna sirenele in 
semn de doliu.

în perioada 9—18 septembrie, 
drapelul național va fi cobori: 
în berna în întreaga tară, pre
cum și la ambasade, consulate 
si alte organizații ale Chinei 
din străinătate.

TELEGRAME

dorul acestei țări la București. ' 
Petar Danarkr.* Hristov, a vor- j 
b**„ ici. Ia posturile noastre de j 
radio si televiziune.
ARHEOLOGIE

Aflînd cu întristare de pierderile de vieți omeneș:i ran rate i» 
prăbușirea avionului care transporta corul „Orfeon" a! ri ..
centrale a Venezuelei, adresez Excelenței Voastre sincere 
leanțe și vă rog să transmiteți familiilor îndoliate 
noastre de profundă compasiune.

O originală — un relief

Președintele Republicii Socialiste România. N’ICOL A t 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Venezuela, CARLOS 
ANDRES PEREZ, următoarea telegramă :

a artdra fcxr

aenrnL axae xareeac a f » 
or^EBe fsatnrl a Ssec âuro

ca ■*—1 3* retL-
ure e-Președintele Republicii Socialiste România, NICOL \ E 

CEAUȘESCU, a primit din partea regelui Malayeziei. TUN AKV 
YAHYA PETRA IBNI AL-MARHUM SULTAN IBRAHIM. Pu
toarea telegramă :

în numele poporului malayezian și al meu personal doresc să vi 
adresez sincere aprecieri pentru felicitările și urările tosMHte ca 
ocazia Zilei naționale a Malayeziei.

Permiteți-mi, ca la rîndul meu. să vă adresez bunele urări
de sănătate si fericire personală, de progres și prosper.*-a:e pezxru 
poporul român prieten.

îmi exprim, totodată, convingerea că bunele relații existente In
tre țările noastre se vor dezvolta și diversifica fio continuare, spre 
binele popoarelor noastre, al promovării păcii ș: înțelegerii in

□erwe-je uy rest.

7 -- i.

tra r.Mr ti ctt* ca rcrxjja-
*

Președintele Austriei 
a vizitat pavilionul 

României
la Tirgul de la Viena

Președintele federal a* Re
publicii Austria, dr. BndoU 
Kirchschlager. a vizita:. 
expoziția generală de mărfuri 
a României la Tirgul inîematro
nai de la Viena. Preoecir.-.e* 
federal a dat o înaltă apreciere 
produselor românești
precum și orgar.izâr.i atractive 
a pavilionului românesc. EL a 
manifestat interes față ăe dez
voltarea industriei coescrrc- 
toare de mașini și eleerro -: ci
nice. chimice și farznace^iire 
din tara noastră, txne repre
zentate la ediția din acest an a 
tirgului.

mat un i
In timt - 

rășu’ Todor Jivkov a primit de
legația comunei Scomicești. ju
dețul OiL invitată la manifestă
rile prilejuite de Ziua naționali 
de Comitetul de partid al Co
munei Praveț. județul Sofia, cu 
care s-a întreținut ir.tr-o atmo
sferă caldă, prietenească.

Manifestații asemănătoare au 
avut loc si in alte orașe ale tă
rii. La multe din ele erau pre
zente și delegații ale comitete- 

iin Romă-

raa:

exnu

STASDURIEE IIMhE$II
H TÎRGUL IE ll lEffZK
VIZIT4TE IE MllISim

COMERÎULUIEUEIIIIU l.l t

Noi acțiuni represive 
ale politiei sud-africane 

împotriva populației 
de culoare

Valul de nemulțumire a popu
lației africane față de politica 
de apartheid promovată de re
gimul de Ia Pretoria a înregis
trat. joi. noi manifestații. La 
Capetown poliția a deschis din 
nou focul asupra demonstranți
lor, provocind moartea a 5 per
soane și rănirea altor 12. Au fost, 
de asemenea, arestați 30 de par
ticipant la această manifestație 
antirasială. Acțiuni similare de 
protest au avut loc în două o- 
rașe din apropiere de Capetown.
a mina de diamante Kimberley 

in ..orașul-ghetou" Galeshewe. 
Pe de altă parte, agențiile de 

presă notează că premierul 
John Vorster a amenințat că 
poliția va utiliza noi metode 
pentru „restabilirea ordinii".

Adunarea festivă
Cu prilejul celei de-a 28-a a- 

niversări a creării R.P.D. Core
ene, la Phenian a avut loc o 
adunare festivă, la care au par
ticipat Kim Ir, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, secre
tar al C.C. al partidului. alți 
conducători de partid și de stat, 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, ai forțelor armate, oa
meni de știință, artă și cultură, 
oameni ai muncii.

în raportul prezentat, Kim 
Dong Ghiu, membru al Comite
tului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al R.P.D. Coree
ne, a înfățișat realizările po
porului coreean în anii care au 
trecut de la crearea R.P.D. Co
reene pe calea edificării societă
ții socialiste.

După ce a subliniat că R.P.D. 
Coreeană acordă o mare însem-

de la Phenian
nătate dezvoltării relațiilor sale 
externe, vorbitorul s-a referit la 
eforturile depuse în vederea re- 
unificării țării. Reuriificarea Co
reei — a spus el — trebuie să 
se realizeze prin eforturile pro
prii ale poporului coreean, în 
cadrul unui mare congres națio
nal, care să exprime voința în
tregii națiuni fără amestecul nici 
unei forțe străine, in conformi
tate cu cele trei principii cuprin
se în Declarația comună Nord- 
Sud — independența, reuqifica- 
rea pașnică și unitatea națională.

Italia - Problemele 
aeestei toamne

Deși activitatea politi
că proprz j-zisă nu a fost 
încă reluată, în Italia se 
desfășoară totuși o fe
brilă activitate pe plan 
politic, consacrată unui 
singur obiectiv: redre
sarea economiei.

ezbateri intense pe 
arexnÂ temi au 
Jee in aceste zile 
in cercurile poli
tice și in presă, la 
ele pari’cipind re- 

ii partidelor și ai sin- 
expeni in probleme 
reprezentanți ai opi

niei pnMiee. Această activitate 
este explicabilă finind cont că 
in cursul acestei luni cabinetul 
Andreotti trebuie să anunțe 
prunele nisari eu caracter eco- 
■ •■ic ce vor fî luate, măsuri de 
aWel prefigurate iu programul 
ravemamentaL Tnt in această 
lanâ. spre sfîrșitul ei, guvernul 
trebuie «â prezinte în parlament 
si raportul său in legătură cu 
prevîxianile economice pe anul 
viitor.

După cum se știe, cabinetul 
m—acahr democrat-creștin, con
dos de Giulio Andreotti, a obli- 
■»t votai de încredere datorită 
potrtâeî eossametive manifes
tate de principale ie partide ale 

abținerii 
socxalut.

și liberal. Atitudinea adoptată 
de aceste partide a pornit de la 
faptul că ele au dorit să evite 
prelungirea crizei politice de
clanșate prin demisia guvernu
lui Sloro. instalat doar cîteva 
luni, fiind știut că aceste peri
oade de instabilitate politică a- 
gravează și mai mult situația 
economică a țării. Totodată, 
Confederația Generală Italiană 
a Muncii (C.G.I.L.) a făcut cu
noscut că organizațiile sale 
componente sînt dispuse să ac
cepte sacrificiile impuse de pro
gramul guvernamental de aus
teritate, în condiții bine defi
nite, cerind începerea, cît mai 
curind posibil, a discuțiilor „di
recte și responsabile" între re
prezentanții mișcării sindicale, 
ai guvernului și ai patronatu
lui, in vederea găsirii celor mai 
eficiente măsuri în problema 
folosirii forței de muncă.

Chiar dacă datele care confi
gurează situația economică a 
Italiei nu mai sînt atit de sum
bre ca Ia începutul anului (de
ficitul balanței comerciale era 
de 3 069 miliarde lire, rata in
flației de 16,7 la sută, paralizia 
completă a investițiilor, șomaj 
record etc.) in prezent. în po
fida unor ameliorări trecătoare 
sau parțiale, rămin totuși de re
zolvat problemele devenite cro
nice ale economiei italiene. 
Printre măsnrile eu caracter ur
gent pe care guvernul le are in 
vedere se numără o serie de 
creșteri de preturi la transpor

turile în comun, la energia e- 
lectrică și gaze, la apă și tele
foane, precum și raționalizarea 
principalelor produse de im
port. După cum se vede, princi
palele măsuri comportă unele 
sacrificii pe care oamenii mun
cii sînt dispuși să le suporte cu 
condiția — după cum scrie 
L’UNITA — „ca aceste sacrificii 
șl măsuri de austeritate să ser
vească efectiv pentru a schimba 
situația din țară". Se așteaptă 
ca un loc important în cadrul 
planului de redresare a econo
miei să-1 ocupe reducerea șo
majului. în momentul de față, 
există în Italia circa un milion 
și jumătate de șomeri între 15 
și 28 de ani, aici fiind cuprinși 
și cei aproximativ 350 000 de ti
neri care și-au terminat studiile, 
universitare anul acesta și nu 
găsesc un loc de muncă.

Deocamdată planul de măsuri 
este în curs de realizare și nu 
se poate încă prefigura eficaci
tatea lui și ecoul pe care-I va 
avea în rîndul păturilor largi ale 
populației. Sigur este însă cade 
modul în care vor fi rezolvate 
urgentele probleme ale acestei 
toamne* pentru însănătoșirea 
economiei italiene și, implicit, a 
situației oamenilor muncii, va 
depinde menținerea sau pierde
rea creditului acordat guvernu
lui Andreotti de forțele de stin
gă din Italia.

SITUAȚIA 
DIN LIBAN

Capitala libaneză a cunoscut, 
joi, o nouă zi de intense'lupte, 
desfășurate îndeosebi de-a lun
gul liniei care desiparte orașul 

. pe direcția nord-sud și în zona 
suburbiilor din. sud-est. Tiruri 
puternice de artilerie au fost 
angajate * în zona Munților 
Liban și în jurul orașului Tri
poli. numărul victimelor înre
gistrate în aceste confruntări 
fiind de 96.

Pe de altă parte, joi a avut 
loc o reuniune a reprezentanți
lor Falangelor Libaneze cu ofi
cialități palestiniene în legă
tură cu situația din capitală.. 
In aceeași zi a revenit de la 
Damasc, Camille Chamoun, li
derul Partidului Național Libe
ral. care a avut o serie de con
sultări cu oficialitățile siriene.

y

Sesiunea Consiliului 

Suprem al P.A.I.G.C.
în capitala Guineei-Bissau au 

fost date publicității rezoluțiile 
adoptate în cadr.ul sesiunii 
Consiliului Suprein al Partidu
lui African al Independenței 
din Guiineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
care cuprind o analiză a acti
vității partidului de la înființa
rea sa și pînă în prezent și 
subliniază rolul decisiv jucat 
de acesta în organizarea luptei 
armate a popoarelor din Gui- 
neea-Bissiau și Insulele Capului 
Verde pentru eliberare națio
nală și independență.

în rezoluția generală se re
levă necesitatea întăririi în 
continuare a rolului conducător 
al partidului în edificarea paș
nică a celor două state. Pentru 
elaborarea direcțiilor principale 
ale activității republicilor Gui- 

■ neea-Bissau și însțil&e' Capului 
Verde în domeniile politic, eco
nomic, social și cultural, pre
cum și in alte domenii s-a ho- 
tărit ca anul viitor să aibă loc 
al treilea Congres al P.A.I.G.C.

PRIMIRE
Ministrul apărării naționale. 

generalul-colone-1 Ion Coman. a 
primit, joi. delegația militară 
ghaneză condusă de generalul 
de brigadă Edward Kwaku U- 
iuka. membru al Consiliului 
militar suprem al Republicii 
Ghana, comandantul trupelor 
de grăniceri, care se află in
tr-o vizită oficială în tara 
noastră.

în cursul aceleiași zile, dele
gația militară ghaneză a făcut 
o vizită protocolară și de in
formare la Ministerul Afaceri
lor Externe și a vizitat un 
centru, de instrucție din Capi
tală. Tirgul de mostre de bu
nuri de consum.
RECEPȚIE

Cu prilejul celei de-a 28-a 
aniversări a creării R.P.D. 
Coreene, ambasadorul acestei 
țări la București, Pak Zung 
Guk, a oferit, joi. o recepție.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv,- secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. 
Angelo Miculescu. viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei 
alimentare. Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale. Comeliu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Suzana Gâdea. mi
nistrul educației și invătămîn- 
tului, Nicolae Nicolaescu. mi
nistrul sănătății, Dumitru Țur- 
cuș și Paraschiv Benescu. ad- 
juncțide șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, general-maior Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale. Marin Trăi- 
sterru. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, 
reprezentanți ai conducerii altor 
ministere, ai unor instituții și

organizații obștești ce^irale. al 
conducerii Asociație; de prie
tenie româno-coreene. activai 
de partid, oameni de știință, 
artă și cultură. general. si ofi
țeri superiori.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, alți membri ai 
corpului diplomatic.

PLECARE
Joi a părăsit Capitala dr. 

Misael Pastrana Borerro. se
nator. fost președinte al Re
publicii Columbia, care, la in
vitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a 
făcut o vizită în tara noastră, 
împreună cu soția.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. oaspetele a fost salu
tat de Comeliu Mănescu. vice
președinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste. Mihail Hașeganu; vi
cepreședinte al Asociației de 
prietenie româno-columbiană. 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent Carlos Flore*, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Columbiei la Bucu
rești.

CONFERINȚĂ
La București s-a deschis, joi. 

cea de-a Il-a Conferință națio
nală de biofizică. organizată 
de secția de biofizică a Uniunii 
Societăților de Științe Medica
le. care reunește 150 de spe
cialiști din România, precum și 
invitați din alte 13 tari.

CUVÎNTĂRI
Ambasadorul R.P.D. Coreene 

în tara noastră. Pak Zung Guk, 
a vorbit, joi. la posturile noas
tre de radio și televiziune cu 
prilejul celei de-a 28-a aniver
sări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

★
Cu prilejul celei de-a 32-a 

aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria, ambasa

•Ie danod

j^er.-ir a.
Mare. S:ribrecoea r*’~
x_r:en‘-ă pe aoeste acjettx*. se
!>re awfei sa: 
or:» rer Treta le rerreîărJor a-o

Drâ-
■oe*& Bâdtoeai. BunesS^:-
MSti. Borer: M. Cel mai re- j 
prezentau*.- esz* materiaisl ce
ramic. de culoare cenusse. ca î 
bogate ornamentată- asamnL-.i. 
in marea rin majoritate. eulm- 
rii Siriana de Mureș. Este vor
ba de 17 vase, riicrate cs mina | 
și ia roată, intr-o diversitate de 
forme pi mărimi, care atesta : 
marea trad;;;- a meșteșugului J 
ceramicii in aceas^ arte a Mo'.- . 
oovei-

Cu un interes anarie a fost 
cercetată. de asemenea, o ne
cropolă. <lt stepe rită în comuna 
Moara, datind din aceeași pe
rioadă.

INFORMAȚIE
Ministerul Sănătății aduce la 

cunoștință câ intre 10 și 20 sep
tembrie 1976 se desfășoară in 
întreaga țară acțiunea de pri- 
movaccinare antivariolică a co
piilor născut; intre 1 mai și 31 
august 1975 și a restanțierilor 
din acțiunea din primăvara anu
lui 19Î6. care nu au depășit 
virsta de 24 luni. Se precizează 
că intervalul Intre vaccinarea 
antivariolică și oricare altă vac
cinare sau re vaccinare este de 
minimum 30 de zile. Sînt invi
tați a-$i prezenta copiii la dis
pensarele teritoriale atit local
nicii. cit și familiile cu domici
liul flotant sau care. în etapa 
de vaccinare, se află ocazional 
în localitate.

FESTIVITATE
La Asociația Oamenilor de 

Știință din Republica Socialistă 
România a avut loc joi festivi
tatea decernării titlului de 
membru de onoare al Asocia
ției de istorie comparativă a 
Instituțiilor și Dreptului din 
Republica Socialistă România 
lui Constantin Drăgan pentru 
activitatea sa științifică remar
cabilă și preocupările sale pen
tru mai buna cunoaștere a 
României în lume.

RODICA ȚEPEȘ

Document al P.CJ

7iMÎ>FÎ1Prezențe românești

SENEGAL bnogine dmtr-o secție o fabricii de conserve de pește 
din Dakar

cu privire la puterea

pșrre rg- 
rior

gi artei, 
i diplo- 
i'trtovit.

»

Partidul Comunist din Japo
nia a dat publicității documen- 
riii vernil at ..Concepția P.C.J. 
privind puterea politică", în 
care se subliniază că ..pentru 
a răspunde așteptărilor cercu- 
rJcr Larg; ale poporului, tre
buie să fie dusă o luptă unită 
si să fie format un front unit 
a! tuturor forțelor progresiste, 
să se constituie un guvern de

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

in-
din corne re

eb;: de 
alitatea

iarinar:lor 
seșie rirca 
> pe 2000

încurajează un mod de viață 
„ostentativ, risipitor și deci foar
te inflaționist**.

Experții recomandă țărilor 
membre ale C.ELE, să instituie 
un control asupra societăților 
transnaționale și o reorientare 
a finanțelor publice spre un mo
del ’ -
mai

• COMISIA organizatorică 
rațională pentru pregătirea Con
gresului sindicatelor din întrea
ga Portugalie a adresat tuturor 
oamenilor muncii portughezi un 
apel in care subliniază impor
tanța pe care a avut-o unitatea 
din interiorul sindicatelor. în a- 
s’.gurarea cuceririlor de care a- 
ceștia beneficiază în prezent. Re- 
levind necesitatea promovării în 
continuare a unității sindicale, 
apelul arată că la Congres tre
buie să participe toate sindica
tele din tară, atit cele cuprinse 
in ..Intersindicala". cît și sindi
catele nemembre ale acestui cen
tru. Totodată, apelul relevă ne
cesitatea ca, în procesul de pre
gătire a Congresului, să fie ga
rantat caracterul democratic al 
discuțiilor, astfel îneît convoca
rea sa să reprezinte o expresie 
a voinței tuturor oamenilor mun-

coaliție democratică și progre
sistă". Documentul salută. în 
acest sens, începerea consul
tărilor dintre partidele comu
nist și socialist, la 31 august 
a.c.. în conformitate cu acordul 
realizat recent între conduceri
le celor două partide.

In continuare, sînt precizate 
condițiile necesare pentru for
marea unui guvern interimar, 
care să aibă drept sarcini 
prioritare adoptarea unor mă
suri administrative urgente, 
organizarea alegerilor generale 
si elucidarea scandalului Lock
heed. La formarea acest-ui gu
vern poate participa orice for
ță politică care se pronunță 
pentru realizarea acestor sar
cini.

Documentul P.C.J. mențio
nează apoi' că este, necesar ca 
forțele progresiste să participe 
la acțiuni unite în vederea a- 
brogării alianței militare Japo- 
nia-S.U.A. și a deschiderii căii 
spre neutralitatea Japoniei, li
chidării politicii în slujba ma
relui capital și promovării unei 
politici care* să apere interesele 
maselor largi ale poporului.

Documentul se încheie cu un 
apel La unitate, propunlnd 
crearea unui front unit la ni
vel național și local al tuturor 
forțelor progresiste.

de dezvoltare mai bun și 
puțin inflaționist.

• SUB egida Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (U.NJL.S.C.O.), 
la Delhi iși desfășoară lucrări
le o reuniune regională cu par
ticiparea reprezentanților din 
Afganistan, Bangladesh. Birma- 
nia. India. Iran, Sri Lanka și 
Nepal in vederea lărgirii coope
rării intre aceste țări in înde
plinirea unor programe de 
vățâmint, știință și cultură 
comandate de U.N.E.S.C.O.

în- 
re-

ho-• REPUBLICA GABON a 
tărit să se retragă din Organi
zația comună africano-malgașă 
și mauritiană (O.C.A.M.) — se 
arată intr-un comunicat oficial 
dat publicității la încheierea 
unei reuniuni speciale a Consi
liului de Miniștri al acestei țări. 
Comunicatul menționează, pe de 
altă parte, că Gabonul continuă 
să rămînă membru al organis
melor specializate ale O.C.A.M.

Anterior, din Organizația co
mună africano-malgașă și mau
ritiană s-au retras, printre alții, 
Republica Populară 
merun, Madagascar.

Intr-un mesaj dat publi
cității cu prilejul zilei inter
naționale de luptă împotriva 
analfabetismului, secretarul 
general al O.N.U„ Kurt 
Waldheim, a precizat că in 
lume există astăzi peste 8J0 
milioane de analfabeți. Pro
centajul neștiutorilor de car
te s-a diminuat considerab‘1 
in ultimii 25 de ani, ajungind 
în prezent să reprezinte a- 
proximativ o treime din 
populația adultă a globului. 
Sînt insă necesare în conti
nuare eforturi sporite pentru 
eradicarea neștiinței de car
te — a arătat secretarul ge
neral al Organizației Națiu
nilor Unite, lansind, in în
cheierea mesajului său, ape
lul la o cooperare interna
țională în acest domeniu.

Congo, Ca-

BRIȚANIC 
con ducerea 

ministru James Cal- 
ședinte 

discutării 
prevenire a 
pe care a

• GUVERNUL 
s-a întrunit joi sub 
primului 
laghan. în cadrul unei 
speciale consacrate 
posibilităților , de 
grevei naționale

EVOLUȚIA INFLAȚIEI
IN ȚĂRILE MEMBRE ALE C.E.E.

La Bruxelles a fost dat publi
cității un raport asupra evolu
ției inflației in țările membre 
ale Pieței comune. Documentul 
— elaborat de un grup de ex
pert! — relevă consecințele e- 
conomice și sociale ale politicii 
conjuncturale promovate de „cci 
nouă" împotriva inflației, dc- 
nunțind inegalitatea veniturilor 
și publicitatea zgomotoasă care

PLATFORMA socialistă 
coaliție care grupează 

___ formațiuni politice din 
Țara Bascilor — ..Platforma So
cialistă Bască“. Partidul Soci
alist Basc. Mișcarea Revoluțio
nară naționalistă bască (ETA), 
Comisiile muncitorilor revoluțio
nari. Comisiile muncitorești pa
triotice și Comitetul muncitoresc 
patriotic, a dat publicității, la 
Pamplona, programul său poli
tic. Acest document se pronunță, 
intre altele, pentru decretarea 
amnistiei generale, desființarea 
forțelor de represiune, instaura
rea de libertăți democratice.

INUNDAȚII IN PAKISTAN
Potrivit unui bilanț provizoriu 

anunțat la Islamabad, inunda
țiile semnalate în ultimele zile 
in regiunea Punjab din Pak’s- 
ian au provocat moartea a 350 
de persoane. în același 
peste 250 000 de locuințe 
avariate, iar un număr 
milioane persoane au 
fără adăpost. Comisia 
acordarea ajutorului 
lor sinistrate a relevat, pe 
altă parte, că peste 3 milioane 
hectare de culturi agricole au 
fost' compromise.

• VICEPREȘEDINTELE Con
siliului de conducere al compa
niei petroliere ..Standard Oii 
Co", George Keller, a declarat 
recent că Statele Unite acoperă 
în prezent peste 40 la sută din 
necesitățile de petrol din impor
turi.

basc

timp, 
au fost 
de 6,5 
rămas 
pentru 

persoanc- 
de
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• ASCENSIUNEA EVERESTULUI. Cinci din cei 12 alpiniștl al 
expediției americane ce încearcă escaladarea Everestului au in- 
Siaiat o a doua tabără la 6-900 metri altitudine. Incepind de Joi, 
ghizii șerpași care însoțesc expediția iși vor relua înaintarea și 
vor transporta materialul necesar alpiniștilor pentru a-și conti
nua încercarea de escaladare a celui mai înalt vîrf din lume, de 
pe versantul sudic. • TELEFONUL IDEAL. Un aparat telefonic 
eiectronizat, pus la punct în Japonia, alege destinatarii apelurilor 
de pe o listă preîntocmită. în funcție de criteriile ce i s-au indicat, 
formează numerele, apoi, imediat ce destinatarul ridică receptorul, 
transmite automat mesajul preînregistrat. Aparatul poate chema 
astfel 1 000 persoane fără nici o intervenție umană. El se pre
zintă sub forma unei console paralelipipedice cu . dimensiunile 
de 60 x 34 x 74 cm, care se branșează la receptorul telefonic. 
• MARE SUBTERANA DE APA DULCE. S-a confirmat prog^- 
noza hidrogeologilor din Alma-Ata, după care deșertul nisipos 
Muiunkum adăpostește în adîncurile sale o „mare" de apă dul
ce. Forajele de exploatare au pus în evidență sub dune un mare 
bazin de apă —■—- J- ------- *— ---
le • -* 
că 
fel 
Se 
bit 
pe . . .. __ ___ _ __  ___ ___________ _
ciudate conținute in documentul ce însoțea un colet venit din- 
tr-o țară latino-americană. Nu mică Je-a fost surprinderea cînd, 
deschizind coletul, și-au făcut apariția mai mulți șerpi, dintre 
care cinci veninoși. Specificațiile înscrise în document nu erau 
de fapt decît... numele reptilelor. • MEDICII FOTBALIȘTI. Me
ciul de fotbal amical dintre două echipe alcătuite din medicii 
unui spital din Vaesteras (Suedia) se desfășura ca orice dispută 
de acest gen, organizată de amatori, pentru a se destinde și a 
face puțin sport. Tn timpul meciului însă, unul dintre jucători s-a 
accidentat și, spre surprinderea tuturor celor prezenți, nici unul 
dintre coechipieri și nici adversarii nu și-au adus amihte că. de 
fapt, sînt medici și. în Ioc să-i acorde primul ajutor, nu au gă
sit de cuviință decît să cheme o ambulanță pentru a-1 transpor
ta pe rănit la spital. Bineînțeles că incidentul a izgonit buna 
dispoziție și meciul nu a mai fost reluat.

la o adîncime de numai 400—500 m. Ape- 
Muiunkumului sînt sub presiune. Multe puțuri arun- 
la suprafață pînă la 80 litri de apă pe secundă^ Un ast- 
de puț poate să irige în permanență o oază de 60 hectare, 
consideră că în deșert se poate crea un riu cu un mare de- 
de apă. • COLETUL CIUDAT. Personalul oficiului poștal de 
aeroportul din Los Angeles a fost intrigat de denumirile
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